
 

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:      2020.  

Бр. Извештаја: 1 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА – АКЦИЈЕ 

Планина: Волујак 

Назив акције: Успон на Велику Власуљу 

Датуми и времена: 

Поласка:  26.07.2020 

Повратка: 28.07.2020  

Максимална достигнута висина   2337 м/нв 

Укупна висинска разлика на успону         987м/нв 

Укупна висинска разлика при спуштању         987 м/нв 

Укупни пређени пут пешке   14,4 км 

 

Број учесника 23 

УКУПАН БРОЈ ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ АКЦИЈА У ТОКУ ГОДИНЕ:                                            

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

Ненад Станишић +38766704255 

КРАТАК ОПИС ТУРЕ 

    

       У периоду од 26 до 28 јуна 2020 год. организован је успон на највиши врх планине 
Волујак БиХ,Велика Власуља 2337 м/нв. Волујак је планина у грничном подручју 
Републике Српске,БиХ и ЦрнеГоре. Југозападни је дио планиског масива Маглић-
Волујак-Биоч,између ријека Сутјеске,Дрине,Пиве и Врбнице  
Највиши врх је Велика Власуља.На висини 1660м налази се Волујачко језеро ледничког 
поријекла. 
 
Из Добоја 26.07.петак,властитим превозом крећемо у пријеподневним часовима,правац 
Добој,Сарајево,Фоча Тјентиште.Након Тјентишта по проласку кроз тунел Чемерно,пут 
скреће десно према истоименом селу.Код чесме са водом скрећемо десно на пут 
према дому Папин До.Домом газдује планинарско друштво „Волујак“ из Гацког. 
Пут у је у првом дијелу пресвучен асфалтом,а у другом дијелу је макадамски пут,није 
баш препоручљив за ниска возила.Пут је означен путоказима за правац кретања према 
пл.дому. 
По доласку у дом смјештамо се,одмарамо и припремамо за сутрашњи успон.Дом је 
лијепо уређен као и простор око њега,право мјесто за одмор и уживање. 
Субота, 27.07.устајемо у шест сати,и крећемо на успон. 
Стаза до врха Власуља,као и према осталим врховима је добро маркирана и означена. 
На стази се налази извор са питком водом. 
По изласку на врх,фотаографисаље,одмор и уживање у предивном погледу на масив 
Волујака.ка и поглед према другим планинама (Маглић,Пивске планине,Дурмитор итд.) 
Повратак до дома истим путем. 
По повратку одмор,дружење. 
Недеља 28.08. устајање,доручак,паковање и полазак назад кући. 
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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 


