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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  
 

Мокра гора – Берим 1731 мнв и Голија – Јанков камен 1833 мнв 
 

Датум:                                                                                                                     04/05.09.2020. године 
Време проведено на стази:                                                                                                        7 часова 
Планина / врхови на стази:                                                                                      Мокра гора, Берим 
Смештај:                                                                         угоститељски објекат „Анита“ Зубин поток 
Организатор:                            Марко Бреберина и Драгиша Мијачић - „Outdoor in“ Зубин поток 
Водичи:                                                                                              водич домаћин Драгиша Мијачић 
Освојен највиши врх:                                                                                                      Берим 1731мнв 
Висинска разлика успона:                                                  исходиште 1211мнв на 1731 мнв = 520мнв 
Висинска разлика силаска са врха:                                                      1731мнв, на 1211мнв = 520мнв 
Препешачено Км:                                                                                                                          око 7км 
Број учесника на акцији: 5,                                              Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 1 
 

Датум:                                                                                                                    05/06.09.2020. године 
Време проведено на стази:                                                                                                       7 часова 
Планина / врхови на стази:                                                                                 Голија, Јанков камен 
Смештај:                                                                                                                         Одврашћеница 
Организатор:                                                           Марко Бреберина из ПСД „Поштар“ Нови Сад 
Водђа пута:                                                                                                                Марко Бреберина 
Освојен највиши врх:                                                                                       Јанков камен 1833 мнв 
Висинска разлика успона:                                                исходиште 1800 мнв на 1833 мнв = 33 мнв 
Висинска разлика силаска са врха:                                                    1833мнв, на 1800 мнв = 33 мнв 
Препешачено Км:                 Јанков камен и Црни врх                                                              око 4км 
Број учесника на акцији: 3,                                            Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 1 
 

Опис акције: Косово - Ибарски колашин (Зубин поток), Мокра гора, Берим 1731 мнв и  
Голија, Јанков камен 1833 мнв, на којима смо били 04. до 06. септембра 2020. године.  
Учесници: Марко Бреберина (ПСД Поштар), Дејан Ћирјаковић, Небојша Радошевић. 
Водич и домаћин нам је био Драгиша Мијачић из Зубиног потока, који је ову фантастичну стазу 
направио преко иницијативе Outdoor In, чији сајт уједно и представља основ за контакт и долазак. 
Било какву похвалу да кажемо, умањили бисмо Драгишину љубазност и предусретљивост, која је 
била изванредна. У походу нам се придружила и Милица Новаковић, спортски пењач из БГД, па 
нам је уз њих двоје успон протекао у лаганом темпу 
и добром / опуштеном расположењу. На стазу 
никако не кретати без водича и наравно, атестиране 
опреме. У Зубином потоку смо били смештени у 
хотелчићу Анита (BB 15 €), који је за сваку 
препоруку по питању чистоће и услуге. С обзиром 
да је стаза удаљена преко сат времена вожње од 
Зубиног потока (иде се уз Газиводе) и то путем који 
може проћи само теренац, већ само због тога 
неопходна је пратња од Зубиног потока.  
Циљ иницијативе Outdoor In је rebranding Ибарског 
колашина, и ми смо сагласни да је ова стаза пун погодак тог циља. Утисак је изванредан, стаза је 
изузетно дугачка, прелази се за 5 – 6 сати, врло је динамична, на њој се смењују различити терени 
(стена, шума, земља, пећина), обилује вертикалним успонима (сам почетак је окомитих 100 m 
право у вис, под правим углом, до пећине кроз коју се стаза наставља вертикално до њеног горњег 
отвора), експонираним траверзама, деловима слободног пењања, а пред крај се прелази мост од 
27 m и сајла (ход по сајли) од 9 m. Безбедност је одлична, газишта су честа и чврста, исто вреди и  
 

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 

 

 
за клинове и сајле, неколико прелаза са једне на другу страну стене су изведени „густо“ и 
безбедно. У ствари, није постојао ни један тренутак у коме смо се осећали несигурно или угрожено. 
Сама стаза је вансеријска, мислимо да се комотно може такмичити са много познатијим планинама 
и алпским стазама, по целој Европи. Са врха Берима смо се спустили његовом питомом, шумском 
страном, а одмах по повратку у Зубин поток смо се упутили на Голију. Да поновимо, за стазу је 
потребно укупно два сата превоза (до тамо и натраг), око 5 – 6 сати пењања, сат и по спуштања, 
све заједно десетак сати, па је неопходно два спавања у Зубином потоку, све испод тога би било 
мучење за пењаче. Нашег домаћина Драгишу и компањона Милицу не хвалимо превише, из 
напред наведених разлога, најмање је рећи да су били баш – баш љубазни, и уопште више него 
пријатно друштво.  
 

Углавном, због касног одласка из Зубиног потока (нисмо 
очекивали да је стаза толико дугачка) на Голију смо стигли у 
поноћ. Сутрадан смо се по лепом и сунчаном времену 
посветили потрази за добром гостионицом, прошетали се до 
Јанковог камена онако са пута (15aк минута удаљен) јер се 
доле из Голијске реке по речима локалног шумара на кога 
смо наишли, није могло због густиша и запуштености стазе. 
Поподне смо попели једну већу чуку иза наше кућице, за коју 
су нам рекли да је Црни врх, али ми то не можемо да тврдимо. Пењали смо се око 45 min, пред 
врхом је била метеоролошка станица, али да ли је то тај врх не знамо без карте…. а није нам ни 
нешто то битно. Стаза је била широка, пролазила је кроз густу четинарску шуму и са те шетње смо 
се вратили таман пред мрак. После још једног спавања смо се колима спустили до Рашке и онда 
наставили даље, према Краљеву и Чачку, аутопуту Милош Велики и даље према Новом Саду. 
Детаљ са стазе (мост и сајла) се могу погледати на YT каналу ЋУЋ БУЋ. 

http://www.youtube.com/w/HVVZ4-jBXPY 
 

      
 

               
 

Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Марко Бреберина (ПСД Поштар) 
Снимио: Марко Бреберина        Оверава учесник из ПСД „Поштар“ Нови Сад, Марко Бреберина 
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