
ПСД „Поштар“ Нови Сад 

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  
 

Борски стол – Велики крш 

 
БОРСКИ СТОЛ:  

Датум:                                                                                                    31.10.2020. 

Време проведено на стази:                                                                                      3 часа 

Планина / врхови на стази:                                                                            Борски стол / Борски стол, 1155 мнв 

Смештај:                                        Планинарски дом „Стол“  

Организатор:                 „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:                                                        Борски стол (1155 мнв)  
Висинска разлика успона:                                исходиште 920 мнв на 1155 мнв = 235 мнв 

Висинска разлика силаска са врха:                                       1155 мнв на 920 мнв = 235 мнв 

Препешачено км:                                                         5 км 
Број учесника на акцији: 19 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 

ВЕЛИКИ КРШ:  

Датум:                                                                                                    01.11.2020. 

Време проведено на стази:                                                                                      12 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                            Велики крш / Велики крш, 1148 мнв 

Смештај:                                        Планинарски дом „Стол“  

Организатор:                 „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:                                                        Велики крш (1148 мнв)  
Висинска разлика успона:                                исходиште 920 мнв на 1148 мнв = 228 мнв 

Висинска разлика силаска са врха:                                       1148 мнв на 741 мнв = 407 мнв 

Препешачено км:                                                         12 км 
Број учесника на акцији: 19 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 
Опис акције: 

 

Субота, 31.10.2020. – успон на Борски стол 
 

Из Новог Сада крећемо у суботу у 02:00. У јутарњим часовима стижемо у планинарски дом „Стол“ 

где доручкујемо, остављамо ствари и припремамо се за успон. Упркос веома лошем времену, 

киши, магли и јаким ударима ветра без проблема долазимо до највишег врха планине Борски Стол 

који се налази на 1155 мнв. У повратку обилазимо још два нижа врха, након чега се враћамо у дом 

да се угрејемо и предахнемо. После краће паузе, поново крећемо на успон и након неких 30 

минута стижемо на врх Мали стол на 951 мнв.    

Остатак дана користимо за одмор, дружење уз друштвене игре и обилазак околине с обзиром да се 

у непосредној близини планинарског дома налази мало језеро.  
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Недеља 01.11.2020. – успон на Велики крш: 

  

У недељу устајемо рано, доручкујемо, припремамо се и већ око 07:00 се поздрављамо са 

домаћином у дому и полазимо на успон на Велики крш.   

Успон започињемо од планинарског дома, добро маркираном стазом до гребена. Гребеном 

настављамо уз велики опрез и недуго затим стижемо до највишег врха Великог крша који се 

налази на 1148 мнв.  

 

  

 

Леп дан и изузетно ведро време нам омогућавају да имамо фантастичан видик па тако видимо: 

Стару планину, Суву планину, Ртањ, Хомољске планине, Мироч, Ђердапску клисуру, Бељаницу 

али и саму Ђердапску клисуру. Поглед сам сеже чак до снежних врхова Карпата у Румунији. 

Заиста видик за памћење јер смо практично имали пола Србије на длану.  
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Након паузе за фотографисање, одлучујемо да наставимо гребеном у нади да ћемо успети да 

пређемо цео. Терен је изузетно нераван и каменит, са пуно успона и силазака те захтева посебну 

опрезност. Ипак, након што смо прешли око 3/4 гребена, а узимајући у обзир да стаза није 

маркирана (или је то урађено јако лоше), одлучујемо да кренемо да се спуштамо. Одабрали смо 

стрму стазу која је водила делом кроз шуму, а делом преко сипара и безбедно се спустили до 

превоја Цепе где нас је чекао наш превоз.  

 

 

 

  

Након краће паузе за паковање и пресвлачење крећемо за Нови Сад где стижемо после поноћи. 

           
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 


