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ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО “НАФТАШ” 
21000 Нови Сад, Народног фронта 12 

www.pdnaftas.org.rs 
 

 

„ЈУГОЗАПАДНA СРБИЈA, 

ПЕШТЕР И СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВИ ПАЗАР“ 

 

ДАТУМ: 21-23.октобар 2022. субота и недеља 

МАРШУТА: Нови Сад – „Милош велики“ – Чачак – Нови Пазар - Сјеница 

ПРЕВОЗ: Велики аутобус MINI II д.о.о.  

ВОДИЧИ: Зоран Марковић, Стеван Гашпаровски, Милан Марковић 

ПОЛАЗАК: Петак 21.10.2022. у поноћ (24:00) из Подгоричке улице (иза НИС-ове зграде) 

ПОВРАТАК: Недеља 23.10.2022.  после  22.00 часова. 

ХРАНА: Недеља доручак, остало у сопственој режији  тојест из ранца 

СМЕШТАЈ: Хотел Лане у Сјеници у дво и трокреветним собама са купатилом 

ТРОШКОВИ: 6.300 рсд. (аутобуски превоз, смештај, улазница и организациони трошкови) 

 део трошкова ће учесници сами платити 

НЕОПХОДНА ОПРЕМА: Планинска, прикладна условима (зимска). 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ: Стеван Гашпаровски, 063/523-758 са уплатом  од 3.300 рсд. 
 

ПРОГРАМ: 

Петак  21. октобра:   

Поноћни полазак, код локомотиве са железничке станице. Ноћно путовање са потребним 

паузама. 

Субота  22. октобра:  

Долазак у Нови Пазар, сусрет са локалним водичем. 

Пауза за доручак у Новом Пазару или Сјеници, по 

договору. Наставак пута ка Пештерској висоравни. 

Планинарска тура не дужа од 15 км на којој посећујемо: 

Карајукиће бунари, пештерско језеро, врх Тројан 

(1351m),  Ђерекаре и извор реке Бороштице. Долазак у 

Сјеницу, смештај у хотел. Обилазак центра Сјенице, по 

жељи индивидуална вечера у некој ћевабџиници. 

 

Недеља  23-ти октобар: 

После доручка, напуштање смештаја и наставак пута ка Новом Пазару. Успон на тврђаву 

РАС успутни обилазак пећинске цркве Св. Архангела (време потребно за овај успон око сат 

времена). За овај дан смо планирали да посетимо значајне средњовековне објекте у Новом 

Пазару: манастире Сопоћани и Ђурђеви Ступови као и Петрову цркву. Заједнички обилазак 

центра Новог Пазара и пауза за индивидуални ручак у сопственој режији. Полазак за Нови 

Сад у који је планирано да стигнемо после 22 часа. 

НАПОМЕНА:  

Опрема зимска планинарска, слојевита, да се по потреби може комбиновати. Улазница у 

Национални парк је урачуната и немате никаквих додатних трошкова. Вечера у суботу и 

ручак у недељу у сопственој режији. Обавезно понети планинарску књижицу са важећом 
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маркицом за ову годину, личну карту и оверену здравствену књижицу. У случају одустајања 

аконтација се не враћа. 

Пештерска висораван – највећа висораван на Балканском полуострву – последњих година 

постала је омиљена дестинација међу љубитељима нетакнуте природе. 

Позната је по специфичној микро клими и ниским температурама које се спуштају и до 

минус 38,3 степени целзијуса, због чега многи овај предео називају и „балкански Сибир”. С 

друге стране, због високе надморске висине и великог броја културних и историјских 

споменика, за неке Пештер представља и „балкански Тибет”! 

Извор, слика са: www.sr.wikipedia.org  

 

Кад се попнете на Пештер, опчиниће вас већ на први поглед бескрајно пространство 

пашњака. Видик с висоравни, која се простире на надморској висини од 900 до 1200 метара, 

пружа се ка чак седам високих планина којима је окружена: Јадовник, Златар, Озрен, Гиљева, 

Зилидар, Јавор и Голија. Због великог богатства животињских врста, висораван је уврштена 

на Рамсарску листу заштићених подручја од међународног значаја. Овде живи велики број 

ретких биљних и животињских врста као што су барски тролист, барски ушљивац, ритска 

сова и планински мрмољак. Пештер је и последње станиште у Србији на коме можете видети 

птицу прдавац. 

Кроз висораван протичу реке Увац, Вапа, Јабланица и Грабовица, а ту је и Сјеничко језеро 

богато разним врстама рибе попут поточне пастрмке, младице, скобаља, клена, и других. 

Захваљујући пространим пашњацима на Пештерској висоравни развијено је сточарство, те 

није необично видети стада оваца, говеда и коња како се безбрижно шетају док пасу. 

 

Овде можете пробати и неке од традиционалних специјалитета, као што су сјенички сир, 

мантије и баклаве или чувену телетину и јагњетину с Пештера. Постоје и посластице које не 

можете окусити нигде сем на Пештеру, као што су специјалитет од густо куваног овчијег 

млека – јарду, сјенички суџук или јела од хељде, која се овде по истом рецепту припремају 

већ вековима. 
Извор: www.serbia.travel/sr 

Није обезбеђено осигирање путовања у складу са Законом о туризму 

http://www.serbia.travel/sr

