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СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД  
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт: 
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић; 
062 621 217 Катарина Паљић, секретар; е–пошта:  psdpostar@gmail.com 
064 292-89-73 Владимир Кандић,                 е-сајт: www.psdpostar.org.rs  
ПИБ: 102676375;  Жиро рачун:  310 – 7748 - 55  НЛБ Континентал банка Н.Сад 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ 

Деца са родитељима пешачили на Рајцу 
Датум:                                                                                                           1. март 2020. године 
Време проведено на стази:                                                                                                  3часа 
Планина / врхови на стази:                                                                   Сувобор, Рајац 868 мнв 
Смештај: планинарски дом:                                                       Чика Душковог дома на Рајцу 
Организатор акције:                                                                            ПСД „Поштар“ Нови Сад 
Вођа пута:                                                                                                         Марко Бреберина 
Освојен највиуши врх:                                                                                            Рајац 868 мнв 
Висинска разлика успона:                                 исходиште 648 мнв, на врх: 848 мнв = 200 мнв 
Висинска разлика силаска са врха:                                            848 мнв, на 648 мнв = 200 мнв 
Препешачено Км:                                                                                                                     6 км 
Број учесника на акцији: 9,                                   Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 1 
 

Опис акције: датум: Деца са родитељима на Сувобору – Рајац.  
01. март 2020. године 
учесници: Марко Бреберина (члан ПСД Поштар), & crew: Дејан и Коста Ћирјаковић (Коста 
6.5 година) Вук и Игор Бреберина (7.5 и 6.5 година); Вељко Бајић и Милутин Бајић 
(Милутин 9 год); Владимир и Чеда Манојловић (Чеда 6.5 год).  
време: сунчано, умерено облачно, јак и хладан ветар,  
снег 15 – ак cm.  
планина: Рајац, 848 мнв, врх Рајца.  
тура: Чика Душков дом, 650 мнв – врх Рајца, 848 мнв – Чика Душков дом.  
 

     
 

опис: до Чика Душковог дома на Рајцу (није био отворен) смо дошли новим аутопутем, 
Милош Велики, са којег се искључује код Љига, одакле се продужава до Кадине луке па 
стрмо вијугаво на „рајачке подове“, тј. до ливада које окружују врх и на којима се налази 
Чика Душков дом. На врх дакле нисмо ишли из подножја, него од дома.  
Били смо затечени снегом, кога у Новом Саду нити целим путем, није било ни у најави. 
Додуше, врхови планина се јесу белели, видели смо то са аутопута, али смо мислили да је 
то тек – тек. Међутим, снег је дебео петнаестак cm, а где је навејано и по 30 – 40 cm.  
Пењање је било права мала авантура, ми матори смо пртили где је требало, а клинци су 
ускакали у наше стопе, без икакве кукњававе и јадања. На врху је не дувао, него брисао 
ледени ветар, па се нисмо дуго задржавали.  
 

http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/
http://www.psdpostar.org.rs/


ПСД „Поштар“ Нови Сад 

страна: 2 

 

 
Ипак, довољно да лепо видимо Островицу и Рудник, Овчар и Каблар (барем ми мислимо 
да су то Овчар и Каблар, по облику). Срећа, па Рајац није окружен некаквим горостасима, 
па се по погледу с врха може такмичити са многим великим и извиканим врховима.  
 

                   
 

Исто тако, врх је погодан за шатор, травнат је, раван и више него простран. Буђење на 
врху мора да је „нешто“. Дакле, са те стране алпски врхови – извините! … Рајац вас шије 
„за дужину“.  
 

 
 

Леп је Рајац, он је заправо успутна тачка за даље ка Равној гори и Дивчибарама, или камо 
другде, али ако смо са децом и по овом снегу, више је него доста.  
За успон нам је требао сат, а за повратак пола сата. Остатак дана смо провели у хотелу 
оближње Бање Врујци (роштиљ, колачи..), а предвече смо се вратили у НС.   
 

С поштовањем, 
Марко Бреберина 
 

Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад:  
1. Марко Бреберина 
 

Оверава вођа пута из ПСД „Поштар“ Н. Сад: Марко Бреберина 

 


