
 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈE, PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE 

Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4, telefoni: 011-3343 -103, faks: 011-3231-374, 

 e-mail:   sluzbavodica@gmail.com 

 

СЛУЖБА ВОДИЧА 

 
Водич:   Станишић Ненад  Година:      2021. 

Бр. Извештаја: 1 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА – АКЦИЈЕ 

Планина: Oзрен(Сарајевски) 

Назив акције: Успон на Буковик 

Датуми и времена: 

Поласка:  25.04.2021 

Повратка: 25.04.2021  

Максимална достигнута висина   1542 м/нв 

Укупна висинска разлика на успону         674м/нв 

Укупна висинска разлика при спуштању         661 м/нв 

Укупни пређени пут пешке   14,3 км 

 

Број учесника 39 

УКУПАН БРОЈ ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ АКЦИЈА У ТОКУ ГОДИНЕ:                                            

Фотографије:  Име, презиме, телефон за контакт, интернет адреса              

Ненад Станишић +38766704255 

КРАТАК ОПИС ТУРЕ 

    

 
 
Дана 25.04.2021.год,организован једнодевни излет на планину Озрен код 
Сарајева,обилазак водопада Скакавац и успон на највиши врх Буковик. 
Озрен,попзнат као Сарајевски Озрен планина је у источном дијелу Федерације 
Бих.Налази се сјевероисточно од Сарајева..Највиши врх Буковик 1534 м/нв,а други 
највиши врх је Црепољско 1524 м/нв.Планину одликују мјешовите и четинарске 
шуме.Обилује водотоцима и изворима.На југозападном дијелу планине налази се 
водопад Скакавац. 
Из Добоја крећемо у 7 сати,властитим превозом према Сарајеву,пут М17. 
Након наплатне рампе излазимо са ауто пута и скрећемо према Вогошћи.Од Вогошће 
идемо према Сарајеву,.након мјеста Кобиља глава скрећемо лијево,поред Кошевског 
стадионан и идемо према селу Нахорово.Равно се возимо кроз село и долазимо до 
дијела пута који је макадамски.Након неки 700/800 метара долазимо до мјеста одакле 
креће стаза. према врху.Ту паркирамо возила и крећемо стазом према водопаду 
Скакавац. Водопад Скакавац је у статусу споменик природе и заштићено је подручје. 
Висок је 98 метара.До водопада води стаза кроз букову шуму,добро је означена.Стазом 
долазимо испод самог водопада,правимо паузу за фотографисање.Подручје око 
водопада обрасло је сремушом(дивљи бијели лук) 
Након водопада стаза се нагло пење изнад самог водопада,гдје је уређен простор за 
видиковац. 
Стаза даље иде кроз четинарску шуму,означена је и није тешка и води према 
планинарском дому Буковик који се налази на висини од 1459 м/нв.Дом ради цијеле 
године,капацита 20 кревета,простор око дома лијепо је уређен за угодан боравак. 
Правимо паузу за ручак,одмор и уживање у природном амбијенту. 
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Након одмора настављамо према врху Буковик.На врху се налазе антенски 
стубови,антене,тако да се ту задржавамо кратко,тек толико да направимо заједничку 
фотографију.Стаза се даље спушта и води преко седам врела све до мјеста гдје смо 
паркирали возикла. 
 
У вечерњним часовима долазимо назад у Добој. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Извештај попуњава водич у три примерка.  
                    Један задржава за себе, други предаје  Клубу а трећи шаље Служби водича ПСС 
 

Оверава Клуб Потпис водича              Матични 

број 
  МБ 375 


