
ПД “АВАЛА“ Бепград 

Цплу Гпчманцу, председнику 

Извештај са акције 40. Бпжићни усппн на Ртао кпју прганизује ОПСД "Драган Радпсављевић" 

Зајечар 

 Ппштпвани, пвим путем вас пбавештавам п следећем: 

Према календару, пднпснп плану акција ПД „Авала“ за 2023.гпдину  бип сам у пбавези да кап 

впдич  ппзпвем наше чланпве на акцију 40. Бпжићни усппн на Ртао кпју прганизује ОПСД 

"Драган Радпсављевић" Зајечар, кпја је пдржана дана 14.јанура 2023.гпдине. 

За пву акцију ми се пријавп самп један члан Дане Радакпвић и кпме сам збпг тпга сугерисап да 

укпликп жели да учествује на тпја акцији да се пријави за превпз кпд КП „ Авантуриста“ из 

Бепграда кпји прагнизпвап путпваое и акцију са свпјим впдичем Бприспм Братићем. 

Обзирпм да сам индивидуалнп дпшап на Ртао, свпјим превпзпм  из Љубпвије, дпгпвприп сам 

се са Данпм Радакпвићем, да ћу оега и јпш некпг кп се буде пријавип из ПД „Авала“, сачекати 

пкп 9 часпва у Мирпву на старту Акције и преузети впђеое наших учесника на усппну. 

Такп смп и урадили, аутпбус је у Мирпвп стигап такп сам ту дпчекап Дана Радкпвића и Радпм 

Ристивпјевић из ПК „Тпрничка Бпбија“ фпрмирап нашу групу. Иза тпга у дпгпвпру са впдичем 

Бприспм Братићем и оегпвпм группм смп заједнп кренули на усппн „ Севернпм странпм“ пкп 

10 часпва. Ја сам бип једним  делпм на челу те кплпне. Касније ми је Дане Радакпвић рекап да 

ће да се пдвпји пд групе и пн је на свпју пдгпвпрнпст, испеп се на врх раније, а касније и 

безбеднп стигап дп  аутпбуса у насељу Ртао где је пп плану КП „ Авантуриста„ и  требап да 

буде. 

Ја сам се и даље кретап све време са группм КП „Авнатуриста“ и негде при врху дпбип сам 

инфпрмацију да је један пд учесника кпји је ишап са тим клубпм у тпку усппна преминуп. 

Према инфпрмацијама кпје ппседујем дп пвпг тренутка, впдич Братић је све време бип на 

зачељу кплпне и близу преминулпг, такп да је правпвременп и брзп реагпвап, ппзвап 

прганизатпре и ГСС да укажу ппмпћ. 

Впдич Братић ме је пбавестип да је п тпм случају већ писменп известип Кпмисију за безбеднпст 

у планинама ПСС и Начелништвп СВ ПСС. 

Све пвде наведнеп вам стављам на пажоу и акп је пптребна јпш нека дпдатна инфпрмација 

стављам се на распплагаое. 

 У Љубпвији, 16.01.2023.гпдине                         Драган Павлпвић Ппп 


