
 
ПЛАН  АКЦИЈЕ  НА 

 

КОМОВИ-Ком Васојевићки (2461м) 
 

РУМИЈА-Румија (1595м) 
и 

ДУРМИТОР-Боботов кук (2523м) 
 

-Летовање на мору- 
 

      12-23. августа 2022. 
12.08. Полазак из Скерлићеве у 7 сати ујутро. Преко Краљева, Н.Пазара и Рожаја 

долазимо у Беране. Обићи ћемо манастир Ђурђеве ступове. Наставак пута преко 
Андријевице ка Матешеву до превоја Трешњевика где ћемо преноћити у Еко катунима.  

 
 

Манастир Ђурђеви ступови код Берана Ком Васојевићки-2461м и Ком Кучки-2487м 
Манастир Ђурђеви ступови код Берана у старој жупи Будимљи је манастир Епархије будимљанско-никшићке, Српске православне 
цркве. Манастир је задужбина Стефана Првослава (ум. пре 1220), сина великог жупана Тихомира, најстаријег брата Стефана Немање, 
његов гроб се налази унутар манастира. Градња манастира је завршена 1213. године. Свети Сава је 1219. године успоставио 
Будимљанску eпископију и у овом храму устоличио првог будимљанског епископа Јакова. 

13.08. КОМОВИ. Одлазак превозом до Штавне одакле ћемо ићи на успон на Васојевића 
ком (2461м). Дужина туре је око 9км, успон 750м.  
После повратка са планине одлазак преко Матешева и Подгoрице до Бара. У барском 
региону ћемо бити са смештајем, значи и купање ће бити на плажама од Сутомора па до 
Дoбре воде. 

14-20.08. Дани предвиђени за купање и локалне туре у преподневним сатима у залеђу 
ка Скадарском језеру: Ријека Црнојевића, Обод, Жабљак Црнојевића, Врањина...кружна тура 
до Скадарског језера и око Румије. Могућ је једнодневни одлазак до града Скадра у 
Албанији.. У данима када идемо на туре купање је у поподневним часовима. 



  
Манастир Врањина Ријека Црнојевића 

Манастир Врањина је манастир Српске православне цркве из 13. вијека. Налази се на истоименом острву Врањина и припада 
Митрополији црногорско-приморској. Смештен је на узвишици изнад ушћа реке Мораче у Скадарско језеро. Од три некадашње 
манастирске цркве сачувана је једна, посвећена Светом Николи. Заједно са још неколико манастира на подручју језера, Врањина чини 
целину која се у народу са правом зове Зетска Света гора. Манастир Врањина је саграђен по благослову Светог Саве, почетком 13. 
вијека, а саградио га је његов ученик Иларион, први епископ зетски. 

Жабљак Црнојевића  је острвска тврђава у Скадарском језеру у близини ушћа Мораче. Претпоставља се да је Жабљак основан током 
X века, док прва позната писана сведочанства о њему потичу из средине XV века. Био је у поседу властелинске породице Црнојевића, 
па је по томе и добио назив. У време када се Зета налазила у саставу српске деспотовине, ово је утврђење било под влашћу Стефана 
Лазаревића а касније Ђурђа Бранковића. 

РУМИЈА. Један од дана када буду временски услови најбољи искористићемо за успон 
на Румију. Тура почиње из Старог Бара (200м). Преко засеока Луметићи и Доброг дола 
(1000м) долази се до завршне падине којом се излази на највиши врх Румије (1595м) где се 
налази мала црквица. Дужина туре је око 13км, успон 1400м. 

  
Врх Румије-1595м Поглед на Бар са врха Румије 

  



Жабљак Црнојевића Скадар на Бојани 
21.08. Бар-Жабљак. Одлазак преко Никшића и Шавника на Жабљак. 
22.08. ДУРМИТОР. Успон на Боботов кук са превоја Седло (1900м). Стаза води испод 

Увите греде (2199м) па преко Вјетрених брда (2231м) до малог језерца Зеленог вира (2030м) 
одакле је главни успон до Боботовог кука (2523м) Дужина туре је у оба правца око 11км, 
успон 800м. 

  
Боботов кук-2523м 

23.08. Жабљак-Београд. Повратак преко Пљеваља и Пријепоља за Београд уз 
потребне паузе. Долазак у Београд до 22. сата. 

-Обавезно понети пасош и личну карту, здравствену књижицу и планинарску 
књижицу са плаћеном чланарином за текућу годину. 

ОПРЕМА: Одећа и обућа за летњи период за високе планине, штапови, вода, 
батеријска лампа... 

ТРОШКОВИ: Цена превоза минибусом, трошкови возача и организације износе за 120 
евра, цена 11 преноћишта на планинама и мору у собама различитих категорија износи 110 
евра (резервација смештаја у договору са водичем). Цена је рачуната на бази 15 уплата.  
Путно осигурање није урачунато у цену трошкова тако да га свако индивидуално 
обезбећује. 

ПРИЈАВЕ: Пријаве уз аконтацију од 100 евра  до 2.08.2021. Пријаве без аконтације 
неће се узимати у обзир. Тек по уплати аконтације бићете на списку. Уз пријаву доставити 
број пл. легитимације и име клуба. 

НАПОМЕНА: Сви пријављени учествују на сопствену одговорност и у складу са 
правилником ПСС-а. На акцији могу да учествују планинари који већ имају искуства на 
динарским кречњачким стеновитим масивима. Водич задржава право измене плана акције 
у случају непредвиђених околности. На акцији није дозвољена никаква самовоља и 
удаљавање од групе у току успона. 



 
Скица туре на Ком Васојевићки-2460м 

  
Скица туре на Румију-1595м 

  
Скица туре на Боботов кук-2523м 

 

Верољуб Ковачевић, тел. +381 64 225 99 41,  МБ.456 
Mail. pss.veroljub55@gmail.com 

 

mailto:pss.veroljub55@gmail.com

