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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 

      120 ГОДИНА ПСС 
                      (ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ) 

          
                                                            ПОЗДРАВ ПРОЛЕЋУ НА БЕЉАНИЦИ     
 
Датум:......................................................................................................................18.04.2021. 
Време проведено на стази: ...............................................................................око 8 часова 
Планина / врхови на стази: ....................................................................................Бељаница 
Смештај:...................................................................................Бељаница пл. дом „Лисине“ 
Организатор: ..........................................................................ПСД „Бељаница“ Свилајнац 
Водич ПСС:.............................................................................................. Александар Васић 
Највиши врх:...................................................................................врх Бељанице 1339 мнв 
Висинска разлика успона: ...........................исходиште са 376 мнв на 1339 мнв = 963 мнв  
Висинска разлика силаска са врха: ...............................са 1339 мнв на 376 мнв = 963 мнв 
Препешачено км: ......................................................................................................око 18 км 
Број учесника на акцији: 600 ...........................................Број учесника из ПСД „Поштар“: 3 
Опис акције: У недељу, 18.4.2021.године,на Бељаници одржана је акција „Поздрав 
пролечу на планинама“. Планинарство је започето у Свилајнцу још давне 1875.године 
када и Свилајначка гимназија одакле су и потекли први планинари на челу са апотекаром 
Јулијем Драшкоцијем. Ту традицију настављамо и наставићемо и у наредном периоду уз 
обавезу да чувамо и посећујемо што више природне одлике наше лепе Бељанице и 
планине Србије и региона. Као што многи љубитељи планинарства знају, сваке године 
долази доста планинара из целе Србије и региона на нашу пролећну акцију на Бељаници, 
а рецимо 2018.године је било и преко 800 учесника на нашој акцији са преко 40 
планинарских и спортских друштава. ПД Бељаница је поносна на своју традиционалну 
акцију на Бељаници.  

  
Скуп планинара и пријаве учесника у планинарској кући ,,Суваја“ до 9 часова.  
Након пријаве домаћини су преусмерили планинаре у ком правцу се треба даље кретати.  
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На свечаном отварању традиционалног сусрета посвећеног дружењу планинара и 
неговању  првих покрета организованог планинарства у Србији које је у Свилајнац  донео 
млади Словак Јулије Драшкоци. Он је у Свилајнац  дошао 1875 године када је  отварио 
прву  апотеку  у Ресави 24. априла, а у наше крајеве „донео“ планинарење са Карпата из 
родног Знијогорја. Поред  планинарства апотекар Драшкоци био је покретач и бројних  
других активности, а такође један од оснивача свилајначке гимназије, а као патриота 
Србије учествовао у рату за одбрану домовине, представљао је Србију на конгресу мира 
у Риму 1878.године.  
По отварању сусрета „Поздрав пролећу у планинама“ учесници су  кренули стазама у три 
правца и то: -Прва (1)- одлазак на врх Бељанице 1339мнв - средње тешка (18км) 
                      -Друга (2)- одлазак на видиковац кањона Ресаве и повратак ка водопаду 
Лисине- лака стаза (8км) 
                      -Трећа (3)- одлазак преко превоја Бабине главе до Ресавске пећине и назад 
– средње тешка (8км) 
Сатница плана и програма активности: 
8- 9 часова - пријаве учесника 
9ч и 30 минута- Свечано отварање акције и поздравна реч председника ПД Бељаница 
10 часова – полазак групе која иде на врх Бељанице 
10ч и 15 минута - полазак групе која иде на видиковац кањона реке Ресаве и обилазак 
водопада Лисине 
10ч30 минута- полазак групе која иде до Ресавске пећине преко превоја Бабина глава. 
13ч30 минута- оријентационо планиран повратак у планинарски дом групе са стаза 2 и 3 
(краћих стаза), 
16 часова – уследио је планиран долазак са врха Бељанице. 
 

  
 

Учесници из ПСД „Поштар“ Нови Сад: Лидија Радовић, Снежана Маглов и Ненад Тошић. 
Снимили: Лидија Радовић и Ненад Тошић. 
Оверава Водич ПСС из ПСД „Бељаница“ Свилајнац Александар Васић 
 


