
PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 62  AVGUST 2008.  
 

P
ag

e4
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 62  AVGUST 2008.  
 

P
ag

e4
2 

ГОДИНА: XI; Број 62 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН 
ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ 

САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Масарикова 25 

тел/фах: 021/6572-063 

21000 Нови Сад 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК 

���� 

Миливој Ердељан 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК 

���� 

Милорад Обрадовић 

 

УРЕДНИШТВО: 

Боривоје Вељковић, , Љубомир 

Попов, Владимир Банић, Исо 

Планић, Гачуф Валтер 

 

Текстове можете достављати на  

e-mail: omilorad@Eunet.yu 

PSSVojvodine@neobee.net 

 САДРЖАЈ 
43 IN MEMORIAM: Dren Mandić 

Iso Planić; 
44 Golijska transverzala 

Zoran Vukmanov; 
46 Rajac 

Goran Zubić; 
50 31. Planinarski maraton 

Sandra Ludrovan; 
50 Somborske crkve 

Milić Miljenov; 
52 Palićko jezero 

Dragica Branković, Ljiljana 
Budakov, Nenad Sekulić; 

56 Zamka 
Miivoj Erdeljan; 

 

SAJTOVI: 

PLANINARSKO-SMUČARSKI 

SAVEZ VOJVODINE 
www.planinari.org.yu 

pssvojvodine.on.neobee.net 

PLANINARSKI MARATON 
fruskogorskimaraton.on.neobee.net 

ČOGORI 2008: 
WWW.vojvodineanexpedition.net 

k2_2007.on.neobee.net 

 



PLANINARSKO-SMUČARSKI SAVEZ VOJVODINE  
 

PUTNIK broj 62  AVGUST 2008.  
 

P
ag

e4
3 

IN MEMORIAM 

 

 
 

Dren Mandić je rođen u 
Subotici 1976. godine od oca 
Dragana i majke Gizele. Nikada za 
stalno nije napustio Suboticu, ali je ga 
je nemirni duh odvodio daleko i 
visoko od nje. U rodnom gradu je 
završio osnovnu školu da bi nakon 
nje 1995. završio Građevinsku školu, 
obrazovni profil proizvođač finalnih 
proizvoda od drveta. Posle odslu-
ženja vojnog roka tokom 1995. i 
1996. godine, radio je sa ujakom kao 
stolar u privatnoj radionici. 1999. 
zaposlio se u kompaniji za proizvo-
dnju bezalkoholnih napitaka ''Fresh 
&co’’ gde je radio do kraja života. 

U periodu od 2005. do 2007. 
godine bio je veoma angažovan u 
Društvu odgajivača sitnih životinja, 
naročito u sekciji za teraristiku. Sa 
velikom ljubavlju je gajio papagaje, 
tropske paukove, zmije i druge sitne 
životinje koje je u terarijumima čuvao 
i u svojoj sobi.  

Preko 10 puta je bio dobrovoljni 
davalac krvi. 

U izviđačkoj organizaciji u 
odredu izviđača ''Đuro Salaj'' učlanjen 
je od 1995. godine. Učestvuje u 
organizovanju i sprovođenju tabora 
na Žabljaku 1995, 1996 i 1997. 
godine. Tamo je načinio svoje prve 
planinarske korake penjući se na 
vrhove Durmitora. Prvi vrh koji je 
popeo 1995. godine je Savin kuk 
(2330 m). Na Bobotov kuk (2522 m) 
se popeo 1997. U izviđačkoj 
organizaciji najviše je radio na obuci 
mladih izviđača. Stekao je zvanje 
izviđačkog instruktora. Nesebično je 
radio na nivou opštinskog Saveza kao 
član Načelništva SIO Subotica. 

Stazu Fruškogorskog planinar-
skog maratona prvi put je prešao 
1997. godine, gde je  sve do 2008. 
godine bio redovni učesnik. 2004, 
2005. i 2006. godine prešao je stazu 
ultramaratona (101 km), a najbolji 
rezul-tat je ostvario 2006. godine 
kada je bio sedmi. Marta 2006. 
istrčao je stazu novosadskog 
polumaratona dugu 21 km. U 
atletskom klubu ''Tron'' sa Palića bio 
je aktivan od 2007. godine. Na prvoj 
rođendanskoj trci AK ''Tron'' odžanoj 
1.03.2008. u Subotici u trci na 10 km 
stigao je na cilj 30.  

Član PK ''Pauk'' iz Subotice pos-
tao je 2002. godine i sa ovim klubom 
je postigao svoje prve uspehe u spor-
tskom penjanju posle čega je odmah 
bio zapažen. Sa ovim klubom je učes-
tvovao i na svojoj prvoj ekspediciji 
2003. godine na Ararat (najviši vrh 
Turske) 5164 m i Kavkaz, (najviša 
planina Rusije) 5642 m.  

U Planinarski klub ''Spartak'' se 
učlanio 2004. godine kada je 
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učestvovao u svojoj prvoj klubskoj 
akciji ''Uspon na Golem Korab''. 
Ispenjao je mnoge vrhove Srbije i 
njenog okruženja i učestvovao je na 
brojnim akcijama pešačenja u prirodi. 
Među vrhovima višim od 2000 meta-
ra najznačajniji su Bobotov kuk, Dur-
mitor (2522 m), Golem Korab, naj-
viši vrh Makedonije i Albanije (2753 
m), Kom Vasojevića, Crna gora, 
zimski period, (2460 m), Savin kuk, 
Durmitor (2330 m).  

Alpinistički tečaj zimske teh-
nike u organizaciji KKA PSCG je 
završio 2006. godine na Durmitoru, a 
već naredne godine je učestvovao u 
ekspediciji PSSV i PSB na Broud Pik 
8047 m koji je ispenjao bez upotrebe 
dodatnog kiseonika.  

Ispenjao je preko 13 smeri za 
sportsko penjanje na Orlovom 
bojištu, Borskom stolu, Romaniji i 
Vracama (Bugarska). Najveca ocena 
koju je penjao na vođenje je 8-, smer 
Road to Hell, Vraca, Bugarska. 

Ne računajući ekspedicije i 
alpinistički tečaj ispenjao je osam 
alpinističkih smeri na Borskom Stolu, 
Ovčarsko-kablarskoj klisuri, Romani-
ji i Vracama (Bugarska). Među onim 
smerima u kojima je bio prvi u navezi 
(vodio) treba spomenuti Prvomajsku 
(Borski sto) ocene 5- i Bezengi 
(Vraca, Bugarska) ocena 5+. 

Bio je član UO PK ''Spartak'' i 
član komisije za sportsko penjanje 
PSSV. Na veštačkim stenama PK 
Spartak je sa mlađim kategorijama 
volonterski radio kao trener. 
Učestvovao je u izgradnji veštačkih 
stena PK ''Spartak'' i radio je na 
organizovanju nekoliko takmičenja u 

sportskom penjanju. 
Poginuo je 01.08.2008. 

nesrećnim slučajem na oko 8200 m 
prilkom uspona na K2, Karakorum, 
Pakistan (8611 m).  

Iso Planić 

 

GOLIJSKA TRANSVERZALA 

 
Na put smo krenuli u petak u 14 

časova redovnom autobuskom linijom 
Subotica-Novi Pazar. Oko 22 i 30 
časova smo stigli u Rašku gde je bilo 
okupljanje planinara. Smeštaj je bio u 
zgradi osnovne škole koja se nalazi u 
neposrednoj blizini autobuske 
stanice. Prijavili smo se 
organizatorima, pozdravili se sa 
planinarima iz drugih društava koji su 
došli na akciju i posle ponoći pošli na 
spavanje. Polazak na akciju u subotu 
je predviđen za 9 časova pa smo 
vreme do polaska iskoristili da tražeći 
pekaru gde ćemo doručkovati, 
obiđemo grad. Najbolju ponudu za 
doručak smo pronašli u obližnjoj 
pekari gde smo pojeli burek za svega 
40 dinara. U 9 časova smo 
organizovano prevezeni do mesta 
Duga Poljana koje se nalazi na nekih 
50-tak km od Raške putem preko 
Novog Pazara. Na akciji je bilo 
prisutno oko 200 planinara. Akciju je 
otvorio predsednik PSD Železničar 
Kraljevo Viktor Erdoglija uz 
prisustvo predstavnika PSS Vlajić 
Nebojše iz PSD Zmaj Zvečane.  

U 10.40 je kolona planinara 
krenula laganim hodom po lepom, 
sunčanom danu markiranom stazom 
ka vrhu Golije Jankovom kamenu. 
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Staza je prohodna i za terenska vozila 
pa ekipa lokalne televizije iz 
Kragujevca to koristi i prati nas. 
Usput nailazimo na šumske jagode i 
na krda konja koja pasu na šarenim 
pašnjacima Golije. Posle sat i po 
pravimo kraću pauzu na jednom 
uzvišenju. Nakon nepunog sata hoda 
nailazimo na lep izvor hladne vode 
gde se osvežavamo. Nailazimo na 
ograđeno lovište u predelu Bojevog 
brda. Desno se odvaja markirana 
staza za Ivanjicu. Mi polazimo ka 
vrhu, Jankovom kamenu visokom 
1833 m. Nakon dvadesetak minuta 
vreme se iznenada pogoršava. Nailazi 
taman oblak koji donosi kišu koja lije 
kao iz kabla. Zastajemo, pokušavamo 
da se sakrijemo od kiše pod 
krošnjama drveća. Desetak minuta 
kiša nemilosrdno pada. Svi smo 
mokri pa uviđamo da ne vredi da 
stojimo nego nastavljamo dalje. Za 
trenutak kiša prestaje ali ne zadugo. 
Ubrzo nailazi još jedan talas lošeg 
vremena. Kiša praćena jakim gradom 
veličine graška nas tuče po ramenima 
i glavama. Bežimo pod drveće tražeći 
zaštitu. Grupa se sada već razvukla na 
više manjih grupa, svako nastavlja po 
svom nahođenju, neki još čekaju u 
nekom zaklonu da nevreme prestane. 
Sa jednom manjom grupom 
nastavljamo dalje, vrh je već blizu. 
Za desetak minuta izlazimo na vrh, 
kiša je prestala ali tamni oblaci i dalje 
prete. Koristimo priliku za 
fotografisanje na vrhu. Slike za 
uspomenu, za naš prvi izlazak na vrh 
Golije. Polazimo sa vrha, ponovo 
kiša uz jaku grmljavinu. Na nekim 
licima zabrinutost, strah. Na svu 

sreću, nevreme je konačno iza nas. 
Ubrzo nailazimo na predeo Džonovo 
polje gde kiša nije ni padala. Do 
Odvraćenice ima još oko 8 km. Staza 
uglavnom ide nizbrdo, kroz šumu pa 
je napredovanje lakše. Oko 16.30 
stižemo do Odvraćenice gde nam je 
organizator obezbedio pasulj sa 
salatom i hlebom za 50 dinara. Posle 
19 časova se autobusom vraćamo za 
Rašku. U zgradi osnovne škole je oko 
22 časa akcija zatvorena dodelom 
zahvalnica društvima i klubovima 
koji su učestvovali na ovoj akciji. U 
večernjim satima druženje po svom 
nahođenju, neki su u gradu, neki u 
školi razgovaraju o daljim planovima 
za predstojeće leto. U kasne sate 
idemo na spavanje. U nedelju je deo 
grupe otišao u obilazak manastira 
Sopoćani a mi smo očajnički 
pokušavali naći pekaru koja radi 
nedeljom. Kada nam je to pošlo za 
rukom ustanovili smo da nedeljom 
nema bureka u pekarama. Takav je 
običaj u ovom gradu. Pojeli smo 
nekoliko peciva koja takođe koštaju 
mnogo manje nego kod nas i u 09.20 
autobusom krenuli za Suboticu gde 
smo stigli u 17.30 časova.  

Opšti utisak o akciji je povoljan. 
Organizator se potrudio da sve bude u 
najboljem redu, iako moramo da 
primetimo da je domaćih planinara 
bilo svega nekoliko i da nisu mogli 
sve da urade sami. Odziv planinara je 
zadovoljavajući, atmosfera je bila 
odlična i nadamo se da ćemo vrlo 
skoro ponovo doći na Goliju. 

 

Zoran Vukmanov 
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РАЈАЦ 

 
Једну од најатрактивнијих 

планина у комплексу Ваљевских 
представља Рајац. Ова планина, ко-
ју су стари путописци због лепоте 
њене природе проткане шумар-
цима и цветним ливадама назвали 
рајем на земљи налази се у северо-
западном делу Србије, у близини 
живописног градића Љиг. Иако ма-
ње висине, ова планина својим 
природним и антропогеним турис-
тичким вредностима, а пре свега 
амбијенталним квалитетима и по-
ложајем има све услове да се раз-
вије као други по рангу центар Ва-
љевких планина. Најближе веће 
градско насеље и веза Сувоборског 
Рајца са светом, Љиг, налази се на 
прометној Ибарској магистрали. 
Преко Љига Сувоборски Рајац по-
везан је са Београдом (90 км), Ва-
љевом (50 км), Горњим Миланов-
цем (45) и осталим већим градови-
ма наше Републике, као потенција-
лним туристичким дисперзивима.  

Сувоборски Рајац захвата 
делове трију општина - Љига, Мио-
нице и Горњег Милановца. Тако са 
северне стране Рајца налази се веће 
село Славковица, које припада 
општини Љиг и од кога је удаљено 
12 км. Оно својим положајем и 
развијеношћу има све услове да 
постане главни приступни центар 
из правца Београда, посебно стога 
што се из Славковице веома брзо 
стиже до самог врха Рајца 
асфалтним путем у дужини око 6 
км. Са западне стране, на путу који 

преко Сувобора води према Чачку 
је село Планиница, које припада 
општини Мионица. Са јужне 
стране село Горњи Бањани 
представља приступни пункт Рајцу 
из правца Горњег Милановца.  

На раскрсници ових путева и 
са обећавајућом развојном 
перспективом на овим просторима 
могуће је развијати различите 
видове туризма. Пре свега спор-
тско-рекреативни, боравишни, ма-
нифестациони и сеоски туризам. 
Богатство природних и антропо-
гених туристичких мотива управо 
чини основу оваквих планова 
будућег развоја.  

Преко сувоборског Рајца про-
лазе две планинарске трансверзале 
и то:  
УСТАНИЧКА ТРАНСВЕРЗАЛА, 
која планинским венцем води од 
Авале до Гучева изнад Бање 
Ковиљаче. Има 21 контролну 
тачку, а обилазак се доказује 
фотографијама. На подручју Рајца 
се налазе три контролне тачке ове 
трансверзале: Чика Душков дом 
(споменик Сувоборској бици), 
планинарска кућа "Добра вода" и 
Мокра пећина на Равној гори. 
Ближа обавештења се могу добити 
у Планинарском савезу Србије, 
Добрињска 11, Београд, (пп 4), 
тел.: 011/642-065.  
ЧИКА ДУШКОВЕ РАЈАЧКЕ 
СТАЗЕ - кружни планински пут са 
14 контролних тачака, посебно 
означених на карти. Обилазак се 
доказује отискивањем металних 
жигова, који се налазе забетони-
рани на контролним тачкама, у 
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трансверзални дневник. Дневник и 
све ближе информације се могу 
добити у П.Д. "Победа", Мач-
ванска 8, Београд  

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ 
"ЧИКА ДУШКО ЈОВАНОВИЋ" 

На планини Рајац налази се 
Планинарски дом "Чика Душко 
Јовановић", саграђен 1952/53. год. 
од стране планинарског друства 
"Победа". Капацитет дома је 70 ле-
жаја. Дом располаже са 20 двокре-
ветних соба, једном великом собом 
од 20 кревата и сопственим рес-
тораном. Купатила су заједничка. 
Резервација смештаја на адресу: 
Планинарско друштво "Победа", 
Мачванска 8, Београд 11000, тел.: 
011/455-781. Исхрана се може 
добити у дому. Резервација 
исхране на телефон: 014/80-006.  
 
Одмаралиште Поштанске штедионице 

Објекат Поштанске штедио-
нице, изграђен и складно уком-
понован у јединствену целину са 
домом има капацитет од 35 лежаја. 
Собе су двокреветне са купатили-
ма. Резервације соба на адресу: 
Поштанска штедионица, 27. марта 
71, 11000 Београд, тел.: 011/322-
1986. Исхрана је организована у 
истом објекту.  

 
Одмаралиште РЕИК-а Колубара 
Одмаралиште РЕИК-а Колу-

бара се налази у живописној шуми 
поред планинарског дома. Цео 
комплекс се састоји од 15 бунга-
лова са по три кревета, кухињом, 
купатилом, управном зградом и 
теренима за спорт (кошарка, руко-

мет, мали фудбал). Резервације 
смештаја на телефон: 014/85-200. 
Исхрана се може наручити у 
планинарском дому и у поштан-
ском одмаралишту.  

Дом извиђача 
Дом Извиђачког савеза Срби-

је налази се у непосредној близини 
Планинарског дома. Може да при-
ми око 50 посетилаца. Ближе инф-
ормације на телефон: 014/80-174 

На овом простору заступљени 
су и бројни површински облици 
крашког рељефа, који се јасно 
уочавају у односу на околни терен. 
Најзаступљеније су вртаче које су 
или разбацане без реда, или гру-
писане у низове. Поред њих наила-
зимо и на низ мањих скрашћених 
долина. А као највећи и најизрази-
тији крашки облик јављају се увале 
којих овде има 3 - Полог, Гуковице 
и Добра вода, у којој се налази и 
истоимени извор. Богатство геомо-
рфолошких облика, разноликост 
форми предела изузетно повољно 
делују на човека и у њему 
изазивају разноврсна осећања. 
Широко отворени предели, далеке 
визуре изазивају осећај смирености 
и опуштености, а посебно осећај 
слободе. Управо је то и био разлог 
да се о Сувоборском Рајцу и 
говори као о "омиљеном планинс-
ком свратишту" или "дражесном 
излетишту".  

Подземни крашки облици зас-
тупљени су јамама и пећинама, 
којих на овим просторима има уку-
пно 12. За њих је карактеристично 
да се јављају само у источном и 
западном делу, док их у сре-
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дишњем нема. У просеку на 1 
квадратни километар постоји по 
један спелеолошки објекат. У 
источном делу се налази 6 објеката 
и то три пећине Мала Бездан 
(највећи спелеолошки објекат на 
Рајцу), Иљкача, Ђурина црква и 3 
јаме - Велика Бездан код споме-
ника, јама на ливади и јама са 
плочом. Сви ови објекти налазе се 
у непосредној близини планинар-
ског дома. У западном делу је 
такође пронађено 6 објеката. Од 
тога су 4 пећине - Велика и Мала 
пећина у Брезацима, Степановића 
пећина и пећина на врелу Љига. 
Друга два објекта су јаме на Гучеву 
и на Умци.  

Геолошку грађу Рајца чине 
махом флисне стене и остали 
горњекредни седименти. Северна 
страна Рајца ограничена је стрмим 
кречњачким одсецима. Уочљиве су 
еруптивне стене, а изнад њих су 
шкриљци и пешчари. Јужну страну 
Рајца чине серпентини јурске 
старости. Сам врх Рајца је купасто 
кречњачко узвишење. Карстифика-
ција је овде чест процес. Лито-
лошки састав, чистина и криста-
личност краса варирају, а његови 
слојеви знатно су поремећени, 
израседани и дисецирани бројним 
пукотинама.  

Републички завод за заштиту 
природе Србије заштитом је 
обухватио шири простор Рајца, 
односно групу узвишења, заравни 
и крашких депресија између 
Липова на истоку и Гучева на 
западу, као и падине стрмог одсека 
којим се овај уздигнути терен 

спушта према селима Лалинци, 
Славковица и Ба. Јужна граница 
заштићеног простора иде развођем 
сливова Колубаре (Љига) и 
Западне Мораве, тако да се 
целокупна заштићена површина, 
која износи око 1200 хектара 
налази на територији општине 
Љиг. На овом простору забрањене 
су грађевинске, земљане и друге 
активности, сеча шуме, 
експлоатациони радови ширих 
размера, мењање култура ливада и 
пашњака у друге културе, уношење 
страних врста дрвећа и слично. 
Овим мерама покушава се 
максимално очување изузетног 
амбијента и спречавање његове 
евентуалне деградације.  

Хидрографске одлике Рајца су 
последица геолошког састава и 
тектонског склопа, а изражене су 
рекама, изворима и потоцима. Кроз 
Рајац протичу две веће реке - 
Дичина (Велика и Мала) и 
Славковачка река, која се са својим 
многобројним притокама улива у 
Башку реку и заједно образују реку 
Љиг. Ове реке имају највећи 
потенцијал у пролеће и јесен, а 
током лета се дешава да неки 
потоци чак и пресуше.  

Још од старих времена на 
гласу је добра питка вода која 
избија са извора званог Источник 
на 659 м/нв, у дну мањег 
природног усека. Источник је био 
каптиран стублином све до 1892. 
године када је подигнута 
индивидуална задужбина позната 
као рајачка чесма. Источник је 
ослоњен на 12 м дуг потпорни зид. 
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Исти је као и његов фундамент, од 
клесаних квадара камена пешчара. 
На чеоном делу Рајачке чесме 
изнад самоизливајуће камене луле 
урезан је натпис.  

Простор Рајца снабдева се 
водом углавном са Милановог 
извора, који је удаљен 1 км од 
Планинарског дома, те је близина 
дома утицала да се најпре од њега 
изведе вода. Њом је касније почело 
напајање околних новосаграђених 
кућа за одмор и рекреацију.  

Од свих извора Рајца 
средишту туристичког насеља 
најближи су Велики и Мали 
Јовановац. Како припадају повећем 
изворишту они се налазе на малој 
удаљености. То су стални и уједно 
најиздашнији извори на овој 
заравни, јер су у вези са обилном 
издани. Лоцирани су на 300 м од 
Рајачке чесме у правцу југозапада.  

А на петнаестак минута хода 
шумском стазом налази се на 
додиру кречњака и пешчара 
изузетно атрактиван слап.  

Треба још поменути Којића 
чесму која се налази на додиру 
кречњака и конгломерата и која се 
снабдева водом која непрестано 
истиче. За њу се тврди да има 
најлепшу и најхладнију воду на 
овом простору.  

Рајац поседује карактерис-
тичну биогеографску разноврс-
ност. Очувани пејсажи, ширина хо-
ризонта са мноштвом ливада и 
пропланака су само један од елеме-
ната те разноврсности. Високе шу-
ме, углавном четинари, чине по-
себну вредност. Неки вегетациони 

типови се везују за долине и пади-
не, а други за површи и падинске 
стране, док се у највишим преде-
лима јавља висока планинска ве-
гетација. Преовлађују шуме букве, 
храста, брезе, јасена, цера, а у 
највишој зони се налазе четинари 
са јелом и бором као главним 
представницима. Богате и разнов-
рсне шуме и пропланци испресеца-
ни су чистим потоцима и речи-
цама. Истичу се површине са соч-
ном планинском травом. Управо 
богатство ливадских површина и 
чини основу одржавања већ тради-
ционалне туристичке манифеста-
ције под називом "Косидба на 
Рајцу".  

На рајачким ливадама расте и 
велики број лековитих биљака а 
разноврсна дивљач (фазан, срндаћ, 
лисица, дивља свиња, зец, грлица и 
др.) представља посебну природну 
вредност, а истовремено и веома 
атрактиван туристички мотив. 

До планине Рајац се стиже из 
више смерова, али се за мотори-
зоване путнике препоручују два: 

·преко Љига, за путнике од 
Београда, Ваљева  

 преко Горњег Милановца и 
Горњих Бањана за оне који долазе 
од Чачка, Краљева. Путници који 
користе средства јавног саобрацаја 
обично иду преко Љига. Из Љига 
саобраћају локални аутобуси до 
Славковице са следећим возним 
редом: 

- Поласци: 10:00, 13:50, 15:20, 
18:30 (Превозник: "Лазаревац-
превоз") 

- Поласци: 7:10, 14:20 
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(Превозник "Стрела-Љиг")  
До западног дела Рајца 

саобраћа локални аутобус до села 
Ба, са поласцима у: 6:00, 10:00, 
13:30, 15:20, 18:30 (Превозник 
"Лазаревац-превоз") 

А можете путовати и са нама . 
Горан Зубић 

 

31. PLANINARSKI MARATON 

NA FRUŠKOJ GORI 

 

Startovalo: 10.108 
ženski:  4.790 ( 47% ) 
muški:  5.318 ( 53% ) 
mlađi od 25 godina: 7.278 ( 72%) 
Stiglo na cilj: 9.805 koji su 
prepešačili:  260.026 kilometara 
Nije stiglo na cilj:  303 

 
Uspešno prešli stazu:  

Radosti i zad. (3,520 km): 209 
Za pripravnike: 5.831  
istočnu (17,210 km): 3.782,  
zapadnu (19,905km): 2.005,  
zapad-zapad (19,820 km): 44 
Malog maratona: 3.024  
istočnu (33,120 km): 1.845, 
 zapadnu (32,930 km): 1.154, 
 zapad-zapad  (33,580 km): 25) 
Srednjeg maratona: 367  
istočnu (57,550 km): 175, 
zapadnu (58,310 km): 192  
Velikog maratona: 169   
istočnu (82,930 km):146,  
zapadnu (86,840 km): 23  
Ultra maratona: 205 (102,750 km) 

Za najkraće vreme stazu Ultra 
maratona su savladali: 
Žene:  
Katalin Vegh ( Mađarska), 

Anita Szilagy ( Mađarska)    
Željka Radočaj (Srbija, Novi Sad ) 
 Muškarci:  
Miodrag Miljković ( Srbija, Niš ) 
Zoran Dimov ( Makedonija, Veles ) 
Uglješa Nikolić ( Srbija, Rumenka ) 

Učesnika je bilo iz 252 mesta iz 
Srbije, a iz inostranstva iz  Belgije, 
Bosne i Hercegovine, Mađarske,  
Makedonije, Republike Srpske, 
Rusije, SAD-a, Hrvatske i Crne Gore. 

Vreme je bilo prijatno prolećno 
sa povremenim  kratkotrajnim 
pljuskovima u nedelju pred završetak 
maratona. 

Napomena: Na svim dosadaš-
njim maratonima učestvovalo je 
128.264 ljubitelja prirode, pešačenja, 
trčanja ili vožnje planinskih bicikla. 

 

Sandra Ludrovan 

 

SOMBORSKE CRKVE 

 
Ne tako davno na somborskim 

sokacima su se komšije pozdravljale 
zazivajući ime Božije, bez obzira da 
li su se krstili sa tri prsta ili celom 
šakom, pa nije bila retkost da na 
“Pomaže Bog” usledi odgovor 
“Faljen” ili obrnuto da na “Faljen 
Isus i Marija” usledi otpozdrav “Bog 
ti pomogao”. Kako je u tami istorije 
ostao zapreten pouzdan podatak da li 
su se u Somboru prvi naselili Sloveni 
pravoslavne ili rimokatoličke vere, 
pored zajedničkog života i rada bilo 
je normalno da i crkve podižu jako 
blizu jedne drugih.  

Prvi podaci koji govore o 
hramovima somborskim (tako lepo 
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opisanim u knjizi Milana Stepanovića 
“Stara zdanja Somborska”), govore o 
pravoslavnoj crkvi posvećenoj 
Svetom Jovanu Preteči, nastaloj još u 
16. veku, dakle pre dolaska Turaka u 
ove krajeve. Predanje kaže da su 
somborski pravoslavci iskoristili 
bežaniju mađarskog življa nakon 
Mohačke bitke 1526. i podigli ovaj 
hram, koji je “ljuti Agarjanin” po 
svom dolasku pretvorio u džamiju 
Sulejman–hana, o čemu svedoči i 
Evlija Čelebija. Svetopretečina, a već 
gotovo vek i po među Somborcima 
nazivana i Mala pravoslavna crkva 
pružila je utočište moštima cara 
Uroša Nejakog, koje su u ovaj grad 
bežeći od Turaka i plamena 
“Varadinskog rata” 1716. doneli 
kaluđeri Jazačkog manastira. Dve 
godine kasnije, nakon potpisivanja 
Požarevačkog mira, kaluđeri su se 
vratili u Srem ponevši i mošti čeda 
Dušana Silnog, a u znak zahvalnosti 
ostaviše pravoslavnim Somborcima 
starostavnu ikonu Majke Božije. 
Somborski Srbi 1786. porušiše ovaj 
hram i za četiri godine podigoše novi, 
pravi biser baroka sa elementima 
rokokoa. Dve decenije kasnije Pavel 
Đurković ikonopisa ikonostas, koji je 
izrezbario Aleksa Teodorović iz Baje. 
Ponovo su Somborci restaurisali 
Malu crkvu krajem 19. veka, a 
bogami i 1978. da im služi na ponos i 
diku. 

Iz turskog zemana datira i 
najimpresivnija gradska crkva, 
posvećena Svetom velikomučeniku 
Georgiju, hram koji dominira glavnim 
gradskim sokakom. Obnovljena je 
1717. a na zgražavanje tadašnjeg 

vladike Bačkog, Visariona Pavlovića 
1744. kraj relativno neugledne crkve 
nikao je visoki i impresivni toranj sa 
tri kubeta i satom. Kad su već suvim 
zlatom izborili status slobodnog i 
kraljevskog grada, iako im je na 
svakom koraku ove namere, nogu 
podmetao grof Redl od Rathauzena i 
ostalo austro–ugarsko plemstvo, 
rešiše pravoslavni Somborci da 
“vozdignu” hram kakav i zaslužuju, 
pa započeše gradnju novog i lepšeg, 
1756. Samo dve godine kasnije 
završiše građevinski deo posla, pa 
poslaše “sitno pismo” tadašnjim 
najboljim i najčuvenijim zoografima 
srpskim, Teodoru Kračunu i Jovanu 
Isailoviću koji za 2.000 forinti uz 
pomoć somborskog majstora Lazara 
Serdanovića, “učiniše ikonopis”. Da 
bi se ipak malo kerili pred komšijama 
katolicima, pravoslavni živalj som-
borski sačini nekoliko godina kasnije 
i novi, 57 metara visoki toranj, čime 
nadvisi susednu rimokatoličku crkvu 
Presvetog trojstva. 

“Najmlađi” pravoslavni hram u 
Somboru je svakako najseverniji 
manastir u današnjoj Srbiji, onaj 
posvećen Svetom arhiđakonu 
Stefanu. Podignut 1928. uz pomoć 
zadužbinarske ostavštine Stevana 
Konjovića Ekema, ali i starostavne 
somborske porodice Bugarski 
predstavlja malu kopiju crkve Svetog 
Spasa u Skoplju ili hrama na 
Oplencu. Bogat ornamentikom, sa 
ikonostasom koji je oslikao čuveni 
“beli” ruski ikonopisac Saljenko, 
nakon Drugog velikog rata ovaj hram 
je doživeo tužnu sudbinu i gotovo se 
urušio do temelja, pošto su Somborci 
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pronašli novog Boga oličenog u čudu 
humane hortikulture, “ljubičici beloj” 
od “metera”. Na sreću uzevši se u 
pamet pravoslavni Srbi somborski za 
svega dve godine obnoviše 
manastirsku crkvu i osvetiše je 2000. 

Da bi držali korak u svemu, pa i 
u slavljenju Boga, rimokatolici 
somborski, većinom Bunjevci, koje je 
tadašnja vlast nazivala isključivo 
“Rascijanima katoličke vere”, još 
1717. počeše da grade svoju crkvu na 
temeljima stare “pleterke”. Crkva 
sazidana u iduće dve godine bila je 
oko 23 metra dugačka i tek oko 
sedam metara široka, pa je sasvim 
normalno da je ni pola veka kasnije, 
1752. počela gradnja novog hrama 
posvećenog Presvetom trojstvu. U to 
vreme u Somborskoj varoši za 
duhovne potrebe rimokatolika nisu 
brinuli župnici, već fratri reda Svetog 
Franje Asiškog iz provincije “Bosne 
srebrne”, koji su ukazom sina Marije 
Terezije, Josifa Drugog morali da 
napuste ovu varoš 1786, pa je još 
pored starog hrama nikao i 
franjevački samostan u kome je 
zvanično i predstavljen ukaz “svetle i 
mudre carice Marije Terezije” o 
elibertaciji Sombora 1749. Gradnja 
ovog baroknog zdanja otegla se na 
celu deceniju, da bi spoljni radovi bili 
završeni tek 1769. a unutrašnji 1771. 
Bi sazidan i toranj sa dva zvona, 
visok - 56 metara. Iako je posvećena 
Presvetom Trojstvu, od sredine 19. 
veka među Somborcima je poznatija 
kao “Stara katolička crkva”. 

Valjda pomalo iznervirani 
činjenicom da je Svetođurđevski 
hram mnogo impresivniji, somborski 

Bunjevci su još 1826. predložili 
vlastima da se sagradi nova i veća 
rimokatolička crkva u ovom gradu, 
do čega je i došlo nekoliko decenija 
kasnije. Hram posvećen Svetom 
Stjepanu kralju, ili “Velika katolička 
crkva” završena je tek 1904. i to 
državnim parama, kad su neoroma-
ničkom crkvenom brodu dograđena 
dva tornja. Kraj crkve posvećene 
prvom krunisanom hrišćanskom 
vladaru Mađara i utemeljitelju 
srednjevekovne mađarske države 
(Stefanu– Stjepanu– Ištvanu) iste 
godine sazidan je i samostan za 
monaški red palestinskih pustinjaka 
sa brda Karmel, karmelićana, koji su 
svoje molitve od 1926. uzdizali Bogu 
uz zvuke jednih od najvećih orgulja 
na prostoru bivše, velike Jugoslavije. 

Milić Miljenov 

PALIĆKO JEZERO – 

PARK PRIRODE 

 
O nastanku Palićkog jezera 

postoji više legendi. Po jednoj, 
nastalo je od suza čobanina Pala koji 
je neutešno plakao za svojim izgub-
ljenim “zlatnim jagnjetom” i ceo paš-
njak na kome je napasao ovce nato-
pio njima. Po drugoj, jezero je nasta-
lo na zemlji osvetoljubivog gazde Pa-
lića, kao božija kazna što je nedužnu 
porodicu Danijela Rože optužio “da 
su s đavolima imali posla”. 

Ni naučnici nisu baš jedinstveni 
u teorijama o nastanku jezera. Po 
Fenješu  (1883), stočari su, kopajući 
bunare za napajanje stoke, naišli na 
bogate podzemne izvore koji su 
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poplavili depresiju i stvorili jezero. 
Treitz (1903) pak tvrdi da je Palićko 
jezero nastalo u diluvijumu, kad su se 
u Tisu, preko peščanih površina, 
slivale velike količine vode. Po 
Milojeviću (1949), vetrom ogolićene 
izdani u depresiji ispunile su iz 
dubine vodom, čijim je spajanjem 
nastalo jezero.  

Međutim, oko nekih činjenica 
svi se slažu. Palićko jezero, površine 
oko 570 ha i dubine koja ne prelazi 
dva metra, smešteno je u depresiji, na 
dodirnoj zoni peska i lesa, 7 km 
jugoistočno od grada Subotice.  

Pošto leži na najnižoj tački, pre 
urbanizacije, voda Kelebijskog jezera 
i sve površinske vode ulivale su se u 
Palićko jezero preko Josi bare, Mlake 
i plitkog Aleksandrovačkog rita. S 
urbanizacijom počinje ulivanje 
neprečišćenih komunalnih i 
industrijskih otpadnih voda tako da 
jezero dobija dvostruku funkciju. Na 
jednom kraju, kod Senćanskog puta, 
prihvatalo je padavine i otpadne 
vode, a na drugom kraju služilo je 
kao kupalište. Mada se negativni 
uticaj otpadnih voda na početku nije 
primećivao, još početkom XX veka 
javljala su se upozorenja da otpadne 
vode ugrožavaju jezero. Prve zamisli 
o prečišćavanju otpadnih voda javile 
su se 1904. godine. Međutim, tek 
1959. godine, kao privremeno 
rešenje, istočno od Senćanskog puta 
odvojeno je 30 ha jezera, sa ciljem da 
se u tom delu vrše delimična 
prečišćavanja otpadnih voda. Ovo 
“privremeno rešenje “ korišćeno je 
isuviše dugo, pa se ovaj deo napunio 
muljem da više nije mogao služiti 

svojoj nameni. U isto vreme, zbog 
pogoršanja kvaliteta vode i turistički 
deo Palićkog jezera izgubio je svoju 
namenu kao kupalište. Prvi odlučni 
koraci u pravcu sanacije Palićkog 
jezera učinjeni su u julu 1968. 
godine. U proleće 1971. godine došlo 
je do velike katastrofe tako da je, po 
Selešijevom opisu, jedan od nekadaš-
njih “bisera panonske ravnice” izgle-
dao ovako: “Na dnu debeli smrdljivi 
sloj mulja, potpuno pozelenela voda, 
retka bolešljiva trska duž obale, 
bezbroj crvenih vodenih buva, a 
površina vode prekrivena desetinama 
hiljada uginulih riba. Uskoro se 
izgled jezera ponovo izmenio jer su 
uginule i alge, u neprirodno čistoj 
vodi došlo je do nestašice kiseonika, 
a uginule ribe, zarivene glavom u 
mulj, počele su da se raspadaju”.  

Na osnovu tadašnjih važećih 
propisa i rezultata višegodišnjih 
proučavanja, izgrađen je Program 
prečišćavanja otpadnih voda i 
sanacije Palićkog jezera koji je 
trebalo da mu povrati epitet “plavo 
oko ravnice”. Radovi na sanaciji 
Palićkog jezera započeti su u julu 
1971. godine i trajali do novembra 
1975. Tokom 1975. i 1976.godine, u 
nedostatku drugih izvora, napunjeno 
je izdanskom i delimično prečiš-
ćenom otpadnom vodom sa uređaja 
za prečišćavanje. U okviru sanacije 
izgrađen je uređaj za prečišćavanje 
otpadnih voda, a  jezero podeljeno na 
četiri sektora. Delimično prečišćene 
otpadne vode se, nakon biološkog 
tretmana, ulivaju u drugi sektor, gde 
se vrši njena dodatna stabilizacija. 
Pošto projektom predviđeni uređaj za 
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defosforizaciju ni do današnjeg dana 
nije urađen, a usled razvoja industrije 
i samog grada Subotice, otpadne vode 
prevazilaze kapacitet postojećeg 
uređaja za prečišćavanje, sadržaj 
nutrijenata (azot i fosfor) u vodi koja 
se ispušta iz drugog sektora još je 
uvek previsok za ispuštanje u stajaće 
vode. Međutim, do 1996. godine, 
usled nedostatka drugih izvora čiste 
vode, treći i četvrti sektor su se 
dopunjavali vodom iz drugog sektora, 
bez obzira na njen kvalitet, a višak je 
odušnim kanalom odvođen u Ludaš-
ko jezero. Prokopavanjem kanala Ti-
sa-Palić omogućeno je dopunjavanje 
jezera vodom iz Tise, naročito tokom 
kritičnih letnjih meseci.  

Dugotrajan uticaj čoveka koji se 
meri vekovima, uslovio je promene 
hemijskih i bioloških karakteristika 
Palićkog jezera. Kada su davne 1856. 
godine započeta ispitivanja 
hemijskog sastava, utvrđeno je da 
voda pripada natrijum-bikarbonatnom 
tipu sa neznatnim količinama sulfata, 
što je odgovaralo hemijskom sastavu 
tla. Svoj prvobitni hemijski sastav 
jezero je zadržalo sve dok u njega 
nisu počele da se ulivaju otpadne 
vode, tako da je pre sanacije 
pripadalo natrijum-sulfatnom tipu, sa 
sadržajem sulfata od 681 g/m3. Nakon 
sanacije, hemijski sastav soli se 
menja tako da voda u drugom i 
trećem sektoru pripada natrijum-
bikarbonatnom, a u četvrtom 
natrijum-hloridnom tipu.  

Euforizacija jednog vodenog 
ekosistema u direktnoj je zavisnosti 
od sadržaja nutrijenata. Opšti zak-
ljučak je da je sadržaj azota i fosfora 

u svim delovima jezera takav da 
obezbeđuje masovni razvoj algi. 
Gustina algi direktno utiče na provid-
nost vode. Međutim zahvaljujući fe-
nomenu “čiste vode dafnije” u Palić-
kom jezeru primećena je kontradik-
tornost da je providnost vode najveća 
u drugom sektoru i smanjuje se sa 
udaljavanjem od ovog sektora. 
Naime, u drugom i na početku trećeg 
sektora konstatovan je masovan raz-
voj vrste Daphnia magna koja se 
hrani algama. Sa udaljavanjem od 
drugog sektora brojnost dafnija opa-
da, a povećava se gustina fitoplan-
ktonske zajednice. Usled guste fitop-
lanktonske zajednice, voda četvrtog 
sektora poprima zelen, neproziran 
izgled, što je naročito karakteristično 
za letnje mesece. Masovni razvoj 
algi, osim što uzrokuje ubrzanje 
procesa eutrofizacije, ima i 
nepovoljan vizuelni efekat, što je 
izuzetno značajno, s obzirom na to da 
ovaj deo ima prvenstveno turističko-
rekreativnu funkciju.  

Jedna od osnovnih posledica 
sanacije Palićkog jezera, kada je ono 
potpuno isušeno, je uništenje celo-
kupnog ribljeg fonda. Neposredno 
pre sanacije, zabeleženo je prisustvo 
šarana, deverike, srebrnog karaša, 
bodorke i crvenperke. Nakon sanacije 
jezero je poribljeno, tako da je u 
njemu prisutno 19 vrsta riba iz pet 
familija (13 autohtonih i 6 alohtonih). 
Pri tome dominiraju alohtone vrste. 
Zastupljenost grabljivica izuzetno je 
mala te omogućava opstanak i 
dominaciju vrsta koje su njihov plen. 
Od ekonomski značajnih vrsta 
prisutne su: šaran, sivi i beli 
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tolstolobik, a za razvoj i unapređenje 
sportskog ribolova, kao jedne od 
bitnih funkcije jezera, od velikog su 
značaja, pored šarana, bodorka, 
crvenperka, dominantni srebrni karaš 
i veoma retki žuti karaš i linjak. 

Od vrsta sa spiska prirodnih 
retkosti i za “Crvenu knjigu faune 
Srbije” prisutne su: štuka, čikov, 
smuđ i šaran. 

Podaci o sastavu i rasporedu 
herpetofaune ovog područja veoma 
su oskudni. Jedini spisak 
herpetofaune dat je još 1954. godine. 
Po njemu, od 11 zabeleženih vrsta 
vodozemaca 9 su prirodne retkosti i 
na listi su za “Crvenu knjigu faune 
Srbije”. Svih 6 prisutnih vrsta 
gmizavaca na spisku su za “Crvenu 
knjigu faune Srbije”, dok su tri 
prirodne retkosti. 

Na području Palićkog jezera do 
sada je zabeleženo 207 vrsta ptica. 
Značaj ornitofaune, kao jednog od 
osnovnih vrednosti područja, ogleda 
se u prisustvu ptica gnezdarica, 
vezanih za močvarna staništa. Pri 
tome je prisutno pet vrsta ugroženih u 
svetu, 48 ugroženih u Evropi, četiri 
vrste pripadaju onima sa malim 
arealom u svetu, dok je 86 ugroženo i 
retko u Srbiji. Osim gnezdarica, duže 
ili kraće, u seobi ili skitnji, 
zadržavaju se brojne močvarice. S 
obzirom na činjenicu da je ovo jezero 
značajno mesto okupljanja ugroženih 
vrsta ptica močvarica, uvršteno je u 
spisak važnih staništa ptica u Evropi.  

Autohtoni biljni pokrivač 
okoline Palićkog jezera odlikuje 
siromaštvo vegetacijskih tipova i 
strukture biljnih zajednica. Izražena 

eutrofizacija, turističko-rekreativne 
aktivnosti i preoravanje staništa 
narušili su i one slabo zastupljene 
izvorne elemente kao i pejzažno-
ambijentalne odlike.  

Zbog loših uslova staništa 
vegetacija vodenih makrofita je vrlo 
oskudna. Dominira močvarna 
vegetacija, predstavljena tršćacima. 
Pored tršćaka, samo fragmentarno 
razvijaju se sastojine visokih šaševa. 

Okolina Palićkog jezera odli-
kuje se fragmentarno zastupljenim 
livadskim tipom vegetacije. Posebno 
je interesantna vegetacija velikih 
uvala, gde je u slanim mikro-depre-
sijama prisutna halofitska vegetacija. 
Oazu izvornog tipa zabarenih 
ekosistema predstavlja depresija u 
blizini ZOO-vrta, gde sastojine 
tršćaka smenjuju šumarci jasenova i 
higrofilna livada, u čijoj strukturi je 
konstatovana i retka orhideja - Orchis 
laxiflora subsp. palistris.  

Mestimično se na obalama 
javljaju usamljena stabla bele vrbe i 
bele topole, dok je deo visoke obale, 
do lagune u prvom sektoru, pod 
žbunastom vegetacijom.  

Floru Palićkog jezera karakte-
rišu različite akvatične i emerzne 
biljke širokog rasprostranjenja, 
tipične za barsko-močvarne ekosiste-
me. Od vrsta sa spiska za “Crvenu 
knjigu flore Srbije” ovde su zabeleže-
ne: vlasasta resina (Patamogeton 
trichodes), mnogocvetni pucavac 
(Silelene multiflora), morski trozubac 
(Trigolochin maritima), a od 
prirodnih retkosti, pored već 
pomenutog mnogocvetnog pucavca, 
gorocvet (Adonis vernalis), slatinska 
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gronica (Lepidium cartilagineum 
susp. crassifolium), austrijska žalfija 
(Salvia austriaka) i panonski slatinski 
šilj (Acorellus pannonicus).  

S obzirom na to da obradive 
površine počinju svega nekoliko 
metara od obale, na floru neposredne 
okoline Palićkog jezera veliki uticaj 
imaju ruderone, odnosne korovske 
vrste.  

Antropogeni uticaj na zaštićeno 
prirodno dobro veoma je intenzivan. 
Na obalama četvrtog sektora, u 
okviru sportsko-rekreativne zone 
izgrađeni su hoteli, sportski tereni, 
kampovi i sl. U Parku narodnih 
heroja uticaj čoveka je dominantan, a 
prostor uređen po svim principima 
pejzažne arhitekture. Zapadno od 
parka je ZOO-vrt, a u neposrednoj 
blizini i samo naselje Palić. Najveći 
deo obale karakterišu oranice, salaši i 
vikendice. Na krajnjem zapadnom 
delu nalazi se fabrika kože i uređaj za 
prečišćavanje otpadnih voda.  

Sve ovo je u znatnoj meri 
narušilo i one slabo zastupljene 
elemente izvorne prirode. Međutim, 
iako Palićko jezero nema takvih 
prirodnih vrednosti koje odlikuju 
Ludaško, ono zaslužuje određeni nivo 
zaštite, a obzirom na činjenicu da su 
to jedina dva stepska lesna jezera u 
našoj zemlji. Shodno tome, 1982. 
godine, ovo jezero je, zajedno sa 
Ludaškim, zaštićeno kao Regionalni 
park “Palić-Ludaš“. 1991. godine 
zbog trase autoputa E-75 regionalni 
park je podeljen na dve subceline: 
Palićko jezero i Ludaško jezero. U 
skladu sa Zakonom o zaštiti životne 
sredine iz 1991. godine urađena je 

revizija i prekategorizacija Palićkog 
jezera, tako da je 1996. godine 
proglašeno za Park prirode.  

Da bi se obezbedilo očuvanje i 
mudro korišćenje ovog parka prirode, 
površine oko 113 ha, propisan je 
trostepeni sistem zaštite. Prvi stepen, 
odnosno najstroža zaštita, propisana 
je za drugi sektor sa veštačkim 
ostrvima. Osnovna namena ovog dela 
je očuvanje staništa i unapređenje 
brojnosti retkih biljnih i životinjskih 
vrsta, pre svega ptica. Svaki vid 
ekonomskog iskorišćavanja je 
isključen, a može se koristiti samo u 
naučno-istraživačke i vaspitno-
obrazovne svrhe.  

Za treći sektor propisan je drugi 
stepen zaštite, sa ograničenim 
mogućnostima korišćenja, pre svega u 
svrhe sportskog ribolova. Ostali 
delovi parka prirode su u okviru 
trećeg stepena zaštite. Omogućeno je 
mudro korišćenje ovog područja, 
naročito četvrtog sektora jezera, 
Parka narodnih heroja i ZOO-vrta, u 
sportsko rekreativne i turističko-
ugostiteljske svrhe. 

  Mr Dragica Branković,  

Dr Ljiljana Budakov,  

Nenad Sekulić 
 

ZAMKA 

Put na planine je uvek potpuno 
drugačiji i još čudesniji nego što je 
onaj predhodni: na planini je čovek 
okružen iskonskom divljinom koju 
nije ukrotio.  

Tu se budi instinkt potisnut 
usled načina života i svakodnevnih 
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obaveza u „civilizaciji“ – da smo deo 
prirode, da nam je ona neophodna i 
da je ona deo nas. U početku na putu 
kroz prirodu privlače te lipe i jele 
koje pletu svod kroz koji se prolazi 
kao kroz tunel. Zatim zavoliš ljuti krš 
po kojem se teško hoda, a u ljudskoj 
je prirodi da „prelazi liniju života“, 
pa pomerajući vlastite granice i 
mogućnosti otisneš se na nebeske 
visine. Vojvođanska ravnica je 
iznedrila ljude kojima odlazak na 
planine nije više samo potreba, već je 
to postao način života. 

Posle više od četrdeset dana 
osvajanja K 2, našli smo se u 
podnožju planine na glečeru Goldvin 
Ostin, u baznom kampu na 5.010 
metara. Sa severa se uzdiže 
jugoistočna stena K2 čiji je vrh svega 
šest kilometara vazdušne linije 
udaljen od nas. Sa istoka se uzdiže 
troglavi Broud Pik (8.047 m), a malo 
dalje prema severoistoku isto troglavi 
Kharut (6.928 m). Sa zapada se 
uzdiže Ejndžel (6.858 m) i Nera Pik. 
Ako je jedan od uslova koje je trebalo 
da ispuni mesto gde se uzdiže 
četvorostrana piramida K2, da bude 
sakriven od pogleda ljudi, onda je 
izabrao idealno – neprimetan je dok 
mu se sasvim ne približite. Bazni 
kamp je dobro zaštićen od jakih 
vetrova, tako da retko duva jače od 
35 kilometara na sat. Zaklonjen 
vrhovima, a još češće oblacima, bazni 
kamp retko je obasjan suncem. Za tih 
četrdesetak dana svega smo dva ili tri 
puta ugledali vrh K2. Prosto je 
neverovatno kako poput magneta 
privlači ljude da mu priđu. 

Broj penjača i ekspedicija u 

baznom kampu K2 dostigao je tih 
dana maksimum. Tu su ekspedicije iz 
Koreje, Holandije, Italije, Amerike, 
Francuske, Španije, Singapura i 
Norveške. Nadalje će se broj samo 
smanjivati. Naš prijatelji još od 
osvajanja Everesta, Grenlanđanin Nik 
i jedan Danac idu kući, kažu da su 
ovde lavine previše opasne za njih. 
Niku su od jedne koja ga je pokupila 
pocepane pantalone, to mu je bilo 
dovoljno da se konačno opredeli i 
ostatak leta provede obasjan polarnim 
suncem rodnog Grenlanda. 

Napetost polako dostiže 
maksimum, gotovo sve ekspedicije su 
završile sa aklimatizacijom. Gornji 
kampovi su postavljeni i opremljeni, 
većina nas čeka povoljnu prognozu 
da bi krenula na vrh. Nije to tako 
jednostavno. Za uspon nam treba pet 
dana i za silazak još jedan ili dva. 
Sastaviti toliko dana povoljnog (ne 
kažem lepog) vremena je na ovoj 
ćudljivoj planini gotovo nemoguće. 
Zato je potrebna prognoza inajčešće 
treba krenuti dok je vreme još loše da 
bi se na vrh stiglo tokom obično 
kratkotrajnog “prozora” lepog 
vremena. Dok se mi premišljamo, 
upoređujemo prognoze iz različitih 
izvora i pravimo se da smo 
ravnodušni, vreme prolazi.  

Zašto K2 nazivaju ljudožderom 
mogli smo samo da pretpostavimo, ali 
to smo zaista shvatili tek u narednih 
šest dana. tri lepa dana: 30, 
31jul i 1. avgust. A pre toga 
orkanski vetar i sneg. Na dan 
polaska ne može biti gore. Mrkla noć, 
vetar huče, a sneg pada kao usred 
zime. Gledamo se i pitamo se da li 
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smo mazohisti. Ne, nema 
dvoumljenja, ako želimo da uhvatimo 
tri lepa dana na preko 8.000 metara 
moramo po ovakom nevremenu da 
krenemo. Laganim hodom spuštamo 
se u pukotine glečera Goldvin Ostina. 
Daleko, daleko iznad nas, gubi se i 
nestaje u oblacima vrh, da bi se opet 
pojavio. Oko vrha nanizali su se 
oblaci kao ogrlice oko devojačkog 
vrata. Popeli smo se do kampa 1 
(6.050 m). Šatora nema, vetar ga je 
pocepao. Sreća, oprema je nedirnuta. 
Noć smo proveli u singapurskom 
šatoru. Do kampa 2 (6.780 m) prati 
nas jak vetar. Srećom, iako je sneg do 
pola zatrpao šatore, uspeli smo da ih 
otkopamo i noć u njima provedemo. 
Ujutro, jak vetar i oblaci. Čekamo da 
se vreme malo popravi.  

Visinski nosač Šahin povraća, 
ima i krvi. Hitno ga spuštamo dole. 
Kreće mu u pomoć ekipa iz baznog 
kampa koju predvodi kuvar Nadir. 
Svake godine on sa našim timom 
stigne do kampa 2. Vetar je prestao 
da duva nakon uspona svih ekipa na 
kamp 3 (7.350 m) u noći između 30. i 
31. 07. Kamp 4 postavili smo na 
visini od 7.800 metara.  

Na završni uspon ka vrhu se 
krenulo u iza ponoći u 1,30, 1. 
avgusta, kada je krenula prva ekipa za 
postavljanje osiguranja. Oko 11 sati 
oko 30 penjača se našlo na mestu 
zvanom Botlnek (grlić boce), na 
njegovom vrhu, pri čemu se čekalo na 
dodatnu užad za dalje osiguranje. Iso 
Planić je bio prvi naš penjač koji je 
izašao na vrh Botlneka. Iza njega se 
sa drugim penjačima nalazio Dren 
Mandić i nešto ispod njega Predrag 

Zagorac. Kada je Dren izašao na 
traverzu u Botlneku, krenuo je ka 
levoj strani, suprotno od mesta na 
kome je bio Iso Planić, a iza njega je 
bila norveška alpinistkinja Cecilija 
Skog. Postoji nekoliko razloga zbog 
kojih je Dren morao da promeni 
odluku da se prebaci na desnu stranu 
pomenute traverze: hteo je da izbegne 
gužvu na levoj strani i da se pridruži 
Isi Planiću i da usput promeni bocu sa 
kiseonikom. Međutim, morao je da se 
mimoiđe sa pomenutom 
Norvežankom, za šta je morao da 
otkopča svoje osiguranje. Tada se 
dogodila tragedija.  

U tom mimoilaženju Dren je 
izgubio oslonac usled njihanja užeta, 
na ledenoj polici na kojoj je stajao. 
Pao je zajedno sa Cecilijom koju je 
spasilo osiguranje. Pošto je Dren bio 
iskopčan sa užeta – ništa ga nije 
zadržalo. Trenutak njegovog pada je 
videla samo Cecilija, a Iso i Peđa su 
videli Drena kada je već padao.  

Predrag se odmah spustio do 
mesta na kome se zadržalo Drenovo 
telo ali ga je, nažalost zatekao bez 
života. Pokušao je reanimaciju, bez 
odgovora i uspeha. Posle nekoliko 
minuta pridružio mu se i Iso. Odmah 
je obavešten vođa ekspedicije (autor 
ovih redova) i ona je odmah 
prekinuta. Iso i Peđa su, ne želeći da 
ostave Drena na stazi pokušavali u 
sledeća tri sata da njegovo telo spuste 
ka kampu 4 – prikladnijem mestu za 
njegovu sahranu. Pomagali su im 
Šveđanin Frederik i američki lekar 
koji im je dao vreću za zbrinjavanje 
ranjenika u koju su umotali telo sa 
zastavom preko lica i grudi. U 
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mučnom, teškom i opasnom poslu 
hteo je da im se nađe i pakistanski 
visinski nosač Džahan Beg koji se u 
kretanju ka njima okliznuo i pao u 
ledenu provaliju ka kineskoj strani 
planine. Nažalost, nikada više nije 
viđen.  

Tada je doneta odluka da se telo 
položi na jednu ledenu ravan kraj 
staze. Tamo, na visini od oko 7.900 
metara je večna kuća Drena Mandića 
– našeg druga, Subotičanina, 
alpiniste, radnika, stolara i hrabrog, 
dobrog čoveka.  

Iso i Predrag su odmah sa 
visinskim nosačem Huseinom krenuli 
ka kampu 3. Iza njih se pripremala 
tragedija kakvu K2 nikada nije video 
i koju niko nije očekivao. Vreme se 
nije menjalo kao ni uslovi za uspon, i 
penjači su se polako, pokazaće se 
isuviše polako i opušteno, peli ka 
vrhu. A planina je spremala, slobodno 
se može reći – zamku. Naime, prvi 
penjači su bili na vrhu u 15 sati, a 
poslednji u 20.30 kada se dogodila 
nova tragedija. Prilikom silaska niz 
Botlnek otkinula se ledena streha, i 
kao lavina pokupila užad za spuštanje 
i usput ubila Norvežanina Ralfa koji 
se kretao odmah iza svoje žene 
Cecilije na užetu. Ona je uspešno sa 
još jednim Norvežaninom sišla u 
kamp 4. Tada su na planini iznad 
Botlneka bili uhvaćeni pet 
Korejanaca i njihov šerpas, vođa 
holandske ekspedicije Vilko i Italijan 
Marko. Već ranije je javljeno da su 
negde pod vrhom na ledenim 
pločama skliznuli i nestali Francuz Ig, 
njegov pakistanskim asistent na 
usponu Karim i Irac Džerard – član 

holandske ekspedicije.  
Korejanci su odlučili da se 

međusobno osiguraju u navezi od 
sopstvenih užadi, tzv. prusika i da 
pokušaju odpenjavanje niz Botlnek. 
Od njih šestoro, četvoro se otkinulo i 
otklizalo ka podnožju, pri čemu su 
izlomili udove. Nastradalo je troje 
Koreanaca i šerpas. Njemu je u 
pomoć pritekao drugi šerpas ujutro i 
pokušao da ga odvuče ka kampu 4, 
ali su obojica nastradali jer su 
otklizali niz planinu ka pakistanskoj 
strani. Tada je već bilo 11 nastradalih 
na planini i dvojica koji su u silasku 
sa planine lutali tražeći puta ka 
kampu 4. Obojicu je spasao šerpas 
Pemba jer je Italijana Marka sticajem 
sretnih okolnosti pronašao već 
usnulog u blizini kampa 4 posle 24 
sata lutanja po planini. Holanđanin 
Vilko je pronađen posle potrage u 
koju se uključila i kompanija 
satelitske telefonije Turaja ne bi li ga 
locirala na planini. Spasao ga je naš 
ekspedicijski durbin kojim je 
primećen u sumrak drugog dana na 
visini od oko 7.700 metara, na tzv. 
španskoj ruti. U toku noći mu je 
prišao šerpas Pemba sa spasonosnim 
čajem. Obojica, i Marko i Vilko 
imaju teške promrzline nogu i ruku i 
zbrinuti su helikopterima sa planine. 

Napuštamo K2. Dren Mandić 
ostao je bliže nebu, a mi smo ga 
pohranili u svoje duše, baš tamo gde 
skrivamo svoje najdraže. Možda zbog 
Drena treba proveriti kakav je vidik 
sa vrha planine koja se retko pomalja 
iz oblaka. 

Milivoj Erdeljan  
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SKICA USPONA NA K2 (NORMALNA RUTA) 


