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Извештај са планинарске акције 
 

„38. Божићни успон на Ртањ“ 

 
Датум:                                                                                                    09.01.2021. 

Време проведено на стази:                                                                                      8 часова 

Планина / врхови на стази:                                                                            Ртањ / Шињак 1570 мнв 

Смештај:                                        без смештаја  

Организатор:                 ОПСД „Драган Радосављевић“ из Зајечара 

Организатор поласка из Новог Сада:  
„Планинарско – рекреативна секција Нови Сад“ / ПК 

„Балкан“ Београд 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић и Миланка Арсић 

Највиши врх:                                                        Шиљак (1570 мнв)  

Висинска разлика успона:                                исходиште са 358 мнв на 1570 мнв = 1212 мнв  

Висинска разлика силаска са врха:                                       са 1570 мнв на 599 мнв = 971 мнв 

Препешачено км:                                                         15 км 

Број учесника на акцији: 1377 из 108 планинарских друштава 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 

Опис акције: 

 

Из Новог Сада смо кренули у суботу, 09.01. у 04:00ч. Циљ нам је била планина Ртањ, чији врх 

Шиљак представља природни финомен крашког рељефа.  

Око 08:30ч стижемо до мотела „Балашевић“ где је организатор предвидео окупљање и отварање 

акције. Том приликом се договарамо око пешачења и делимо у две групе, једну која ће на успон 

ићи северном (тежом) и другу која ће на успон ићи  јужном (лакшом) страном. 

На успон северном страном крећемо око 09:00ч од каменолома „Унимер“ на сепарацији Мирово. 

Стаза нас води кроз шуму, а уочи завршних пар километара избија на гребен са којег се пружа 

поглед на врх Шиљак и околину. До врха стижемо након око 4 ипо сата ходања без већих 

проблема.  

Интересантан је податак око надморске висине на којој се налази врх Шиљак. У многобројним 

изворима се може пронаћи података да је реч о 1565 мнв, али званични подаци Планинарског 

савеза Србијe и табла на врху кажу да је ипак реч о 1570 мнв.  
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На врху се спајају наше две групе и после кратке паузе за фотографисање, заједно се спуштамо 

јужном страном ка селу Ртањ где нас чека 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 


