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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 на Шар-планини: 
 

„Зимски успон на Титов врх“ 

 
Датум:    06.02.2021. – 07.02.2021. 

Време проведено на стази:  око 13ч 30м 

Планина / врхови на стази:  

Шар-планина / Церипашина (2525 мнв), Антена (2531 мнв), 

Сини врх (2550 мнв), Карабунар (2600 мнв), Бакардан (2704 

мнв) и Титов врх (2747 мнв) 

Смештај:  хотел „Попова шапка“  

Организатор:  „Планинарско – рекреативна секција Нови Сад 

Водич ПСС из ПК “Балкан“ Београд: Страхиња Марјановић 

Највиши врх:  Титов врх (2747 мнв)  

Висинска разлика успона:  исходиште са 1710 мнв на 2747 мнв = 1037 мнв  

Висинска разлика силаска са врха:  са 2747 мнв на 1710 мнв = 1037 мнв 

Препешачено км:  око 21 км 

Број учесника на акцији: 16 

Број учесника из ПСД „Поштар“: 1 

 

Опис акције: 

 

Из Новог Сада смо кренули пар минута иза поноћи у суботу, 06.02.2021. године. Циљ нам је била 

Шар-планина и један од најзахтевнијих врхова за успон у зимским условима на Балкану – Титов 

врх (2747 мнв).  

Уз повремене паузе и због преласка границе са Северном Македонијом, у Скопље стижемо око 

08ч. Ту правимо паузу за доручак и туристички обилазак Скопља. 

  

Након обиласка, настављамо даље и после око 1ч вожње преко Тетова стижемо до смештаја у 

некада веома популарном ски-центру „Попова шапка“. С обзиром да смо имали времена до уласка 

у собе, одлучили смо се на шетњу до врха Церипашина (2525 мнв) како би упознали стазу коју 

ћемо проћи током ноћи и како би подесили дерезе.  
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После повратка у смештај, распакујемо се, вечерамо и након краћег дружења одлазимо на 

спавање.  

У недељу у 03:00ч се налазимо испред хотела у пуној опреми, са дерезама и чеоним лампама, и 

крећемо на успон због којег смо и дошли на Шар-планину.  

Након око 3 км стижемо поново до врха Церипашина (2525 мнв) одакле настављамо даље 

гребеном до врха Антена (2531 мнв). На овом врху правимо прву паузу за фотографисање. 

 

Од врха Антена стаза наставља ка следећој станици - Сини врх (2550 мнв). У тим тренуцима се 

Сунце стидљиво појављује на хоризонту. Након благог спуста, следи кратак, али прилично стрм 

успон на врх Карабунар (2600 мнв) од којег почиње највиши део гребена Шар-планине. По 

спуштању са Карабунара, пењемо се на врх Бакардан (2704 мнв) – трећи највиши врх Шар-

планине. Спуст са Бакардана ка превоју који води на Титов врх је веома стрм и каменит и 

представљао је можда и најтежи део стазе. Сам успон ка последњем и највишем врху није био 

посебно тежак, али су нас ометали јаки удари ведра и преко 60 км/ч. Ипак, у 10:40ч излазимо на 

Титов врх (2747 мнв), што представља мој највећи успех до сада. 

На врху правимо паузу за ручак и одмор у кули, која је на нашу срећу била откључана.  
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Након неких 30 минута паузе, крећемо назад истом стазом, што је подразумевало да поново 

попнемо све врхове које смо попели и приликом доласка, само сада са супротне стране. У првом 

делу спуста праћени смо ударима ветра од 100 км/ч који је носио и нас и опрему.  

Успут срећемо групу македонских планинара који су се по том ветру такође успешно попели на 

Титов врх. Отпоздрављамо једни другима, и настављамо ка смештају где стижемо око 16:30ч, 

након нешто преко 13ч проведених на стази. 

Према неколико апликација са „паметних“ сатова и осталих уређаја, кумулативни успон на стази 

дужине око 21 км (укупно у оба смера) је износио око 3200 метара. 

  

  

У смештају правимо предак, пакујемо се, ручамо и нешто после 18ч крећемо за Нови Сад, где 

стижемо око 04ч.  

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 


