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страна: 1 

 

 

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 на планини Бељаница 
 

Бељаница – Велики Бук 

 
Датум:                                                                                                    21.11.2020. 

Време проведено на стази:                                                                                      5 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                            Бељаница / Бељаница 1339 мнв 

Смештај:                                        без смештаја  

Организатор:                 „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:                                                        Бељаница (1339 мнв)  
Висинска разлика успона:                                исходиште 380 мнв на 1339 мнв = 959 мнв  

Висинска разлика силаска са врха:                                       1339 мнв на 380 мнв = 959 мнв 

Препешачено км:                                                         15 км 
Број учесника на акцији: 17 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 

Опис акције: 

 

Из Новог Сада смо кренули у суботу, 21.11. у 05:00ч. Циљ нам је била планина Бељаница, једна од 

највећих кречњачких планина источне Србије.  

Око 09:00ч стижемо у непосредну околину споменика природе „Водопад Лисине“, где се по 

хладном времену, уз снег, припремамо за пешачење. 

Шетњу започињемо обиласком самог водопада (који је познат и под именом Велики Бук), а који је 

са својом висином од 25м дуго сматран највишим водопадом у Србији.  
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После паузе за фотографисање настављамо са успоном на Бељаницу, праћени ситним снегом који 

је формирао снежни покривач дебљине око 5 цм. Након око 3 сата пешачења, уз пређених готово 

1000 метара висинске разлике излазимо на највиши врх – Бељаница, 1339 мнв.  

Краћа пауза за фотографисање, након чега је уследио повратак истом стазом до водопада одакле 

смо и кренули на пешачења, а где нас и чекао и превоз за Нови Сад.  

 

  

Снимио: Иван Татомиров и учесници акције 

Извештај поднео учесник из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Иван Татомиров 

Оверава водич ПСС из ПК „Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 


