
у недељу 27. септембра 2015. године 

ППЛЛААННИИННААРРССККОО  ДДРРУУШШТТВВОО  ""ППООББЕЕДДАА""  
организује пешачење  

ННАА  ВВРРХХ  РРААЈЈЦЦАА  ИИЗЗ  ООССААММ  ППРРААВВААЦЦАА  
 

 
 
Стазе су дугачке од 10-26 km, па свако може да изабере стазу која му 
највише одговара. Детаљније информације налазе се на веб сајту ПД 
"Победа".  
 
Спортски клуб СРПСКОГ КРИВАКА предлаже, својим члановима, пешачку 
стазу: Горњи Бањани - Рајац, која није превише захтевна.  
 
Чланови СРПСКОГ КРИВАКА који нису заинтересовани за пешачење, могу 
да се довезу, аутобусом, до планинарског дома на Рајцу, где ће моћи да се 
шетају, одмарају или забављају по својој вољи.  
 

 
ППРРООГГРРААММ  

 
7:00 Полазак аутобуса из Скерлићеве улице (иза Народне библиотеке). 

9:00   Долазак на полазну тачку, одакле почиње прва пешачка етапа до 
Горњих Бањана у дужини од 4 km. 

10:00 Долазак у Горње Бањане, пауза за кафу, разгледање цркве и 
посета једној приватној кући са изузетно лепим резбареним 
вратима. 

11:00 Друга пешачка етапа од Горњих Бањана до планинарског дома на 
Рајцу, у дужини од 6 km, са успоном од 300 m. 

13:00 Освежење и ручак у ресторану "Код Горана" - за оне који то желе. 
Цена ручка је 400-500 динара. 

14:00 Одмор на Рајцу до поласка аутобуса за Београд, а ко буде желео 
може да пешачи, са водичем, још 5 km низбрдо до села 
Славковица, па одатле аутобусум за Београд. 

19:00 Долазак у Београд. 
 
Водич: Бошко Станојевић, 062/537-231, boskoplaninar@gmail.com.  
 
Зовите га, на време, резервишите место и уплатите аконтацију. 
 
Цена превоза: 900 динара. 
 



Уплата аконтације, до попуне места, у ПД "Победа", Мачванска 8, Београд, 
на састанцима Друштва - уторком од 19 часова. По уплати аконтације 
одустајање из било ког разлога могуће је само уз замену! 
 
Храна: доручак из ранца, а ручак по жељи (из ранца или у ресторану). 
 
Опрема: одговарајуће ципеле, кабаница (кишобран), чутурица за воду. 
 
Понети: здравствену и планинарску легитимацију са плаћеном чланарином 
за 2015. годину. 

 
 
Чланови и пријатељи удружења СРПСКИ КРИВАК, који желе да иду на 
излет, а нису чланови Планинарског савеза Србије, треба да се пријаве 
као гости који планинаре "први пут" и да се позову на Спортски клуб 
СРПСКОГ КРИВАКА. 
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