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Врста и примјена навигатора при активности у природи 
TYPE AND APPLICATION OF NAVIGATORS FOR ACTIVITIES IN NATURE 

 
Физичкa културa, Бeoгрaд, 59 (2005) 1-4, стр. 41 - 48, таб. 6, лит. 8 
Циљ рада је био да се утврди врста и примјена навигационих 
уређаја приликом активности у природи. Током реализације 
коришћен је навигатор Garmin (eTrex). Урађено је мјерење дионица 
једнодневног излета, оријентационог такмичења и ски стазе. 
Основни параметри који су измјерени су: надморска висина, 
висинска разлика, дужина стазе и укупно вријеме које је било 
потребно да се одређена релација пређе пјешке. Једнодневни излет 
обухватио је кретање од дома у Стамбулчића до Новакове пећине 
на Романији. Оријентационо такмичење је креирана дионица код 
Стамбулчића, а ски стаза је локација код истоименог хотела гдје су 
просторије дома Факултета физичке културе. Све стазе се налазе у 
планинском амбијенту и могу послужити осим планинарима, 
извиђачима, рекреативцима, спортистима (у припремном периоду) и 
студентима током извођења наставе при активности у природи. 
Кључне речи: НАВИГАТОРИ / АКТИВНОСТИ / ПРИРОДА / АЗИМУТ 

Fizička kultura, Beograd, 59 (2005) 1-4, p. 41 - 48, таб. 6, ref. 8 
The aim of the paper was to determine type and application of navigation 
instruments for the activities in nature. During the realization we used 
Garmin (eTrex) navigator. The measurements of the sections of one day 
excursion, orienteering competition and ski track were done. The main 
parameters that were measured are: height above sea level, height 
difference, track length and overall time necessary to pass on foot 
certain relation. One day excursion included hiking to the lodge in 
Stambulcic to the Novak’s cave at the mount of Romanija. Orienteering 
competition was done at the section at Stambulcic, and ski track was 
located near the hotel where the Lodge of the Faculty of Physical 
Education is situated. All trails are in the mountain environment and can 
serve not only to climbers, scouts, athletes (for preparation periods), for 
recreation, but also to the students during the educational activities in 
nature. 
Key words: NAVIGATORS / АCTIVITIES / NATURE / AZIMUTH 

1. УВОД 
Са новом технологијом у савременом свијету 
дошло је до развоја уређаја који се могу 
примјењивати приликом активности у 
природи. Поред некадашњих стандардних 
средстава (бусола-компаса, алтиметра, 
кривуљара) јавила су се у 21 вијеку и 
средства која користе подршку сателита, па 
их сасвим оправдано можемо назвати и 
савремена. Не само да се могу користити 
када се људско тијело креће путем сопствене 
локомоције, него и приликом вожње 
аутомобилом и кретање кроз насељено 
мјесто или град у коме се човјек први пут 
налази. Користећи навигациони уређај гдје је 
на дисплеју исписана маршута претходног 
кретања човјек се осјећа комотно и сигурно, 
без бојазности да залута или се изгуби у 
непознатом мјесту, гдје борави можда и по 
први пут. Техничка достигнућа, као помагала 
савременог свијета, свакако су од велике 
помоћи, па их треба искористити макси-

мално, без обзира на цијену која није тако 
мала. Посебан значај имају када су у питању 
људски животи, при спасавању у невремену 
и другим природним непогодама. Осим 
планинарима, рекреативцима, спортистима, 
авантуристима жељни изазова, они могу 
послужити и као едукација у настави. 
Паунић /5/ излажући своје импресије успона 
на Његуше (подно Ловћена) из Котора 
старим (готово заборављеним) Црногорским 
путем (којим се вјековима саобраћало између 
брда и приморја) који почиње од врела ријеке 
Шкудре испод бедема Котора, цитира описе 
овог пута и давних путовања од Нике 
Луковића, Исидоре Секулић, Љубе Новако-
вића и других домаћих иностраних путника 
овим живописним крајем. 
Паунић /6/ излажући свој путописни осврт 
"Планинарење: Зевсу у походе" уз све 
физичке и психичке напоре који прате једног 
одважног заљубљеника планинарских актив-
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ности у осмој деценији живота, а поводом 
100-годишњице Планинарског савеза Србије 
(1901-2001) и успона на највишу планину 
Грчке, другу по висини на Балкану, описује 
детаљно, литерално, епски са протканошћу 
митских јунака Античке Грчке и Бога над 
боговима-Зевса, по коме је митска планина 
Олимп и позната, напоре у току 24-ро 
часовног кретања са нивоа мора у Паралији и 
освајање врхова Олимпа (Митикас 2917 и 
Сколио 2911), са готово од три хиљаде 
метара висинске разлике, појаве планинске 
болести, криза које настају и прате током 
успона и повратка. Све је то описано у једном 
даху дјечачког полета, младалачке душе, 
једног заљубљеника природних љепота, које 
су чежњиво и сањалачки заокупирале једног 
Мачванина, равничарских предјела, жељног 
врхова гдје "Земља дотиче небо." 
Даријевић /2/ описује како је највиши и 
најпосјећенији врх Алпа освојила петочлана 
екипа из Србије. До врха без локалних 
носача на ранчевима од по 35 килограма. Ка 
циљу, кроз ђавоље вријеме, довела их је 
беспријекорна концентрација и јак 
алпинистички дух. Без техничког пењања. 
Камп укопан у леду и снегу. На 3200 мнв супа 
у води од отопљеног снега. Кобна 
обрушавања и слаби ефекти упозорења. 
Дисање је било све теже. Лед је шкрипао, а 
вјетар фијукао око ушију. Гребен је истицао 
под ногама. У следећем тренутку свако је за 
себе ускликнуо нешто... Mont Blanc је освојен. 
Изникли у срцу старог континента, Алпи су 
кроз време постали најпосећенији планински 
масив света. Магијска лепота и 
приступачност из неколико западноевропских 
земаља су основни разлози томе. Извајани 
су од стотину оштрих горостаса, али и међу 
великим постоји највиши. Врх Mont Blanc 
(Монблана) је достигао 4. 807 м висине и 
постао највиша тачка западне Европе. 
Даријевић /3/ описујући јединствену 
експедицију авантуристичког тима из Србије, 
говори, када би авантуристички дух имао 
границе, много тога остало би недокучиво. 
Четверочлани тим авантуриста из Србије 
кренуо је у јединствену експедицију на 
Хималајима. Циљ је попети се бициклом на 
највиши трекинг врх на свету Kala Patthar, 
5545 метара надморске висине. Пролазећи 
живописним пространствима, али и 
суочавајући се са страшним тешкоћама, 
остварили су оно што су наумили. Свако је у 
својој глави имао муку са којом се борио. 

Секунде су биле предугачке. Ипак, подигли 
су погледе и било је јасно да су спремни 
пробити своје границе. Још неки метар... и 
највиши врх на свету, Kala Patthar, са 5. 545 м 
је освојен. Бициклом! 

2. ПРEДМEТ И ЦИЉ 
ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања представља могућ-
ности, коришћење и примена савремених 
навигационих уређаја приликом активности у 
природи.  
Основни циљ истраживања је утврђивање 
раздаљина између задатих мјеста  дионица 
једнодневног излета, оријентационог 
такмичења и ски стазе, као и добијање других 
параметара, уз помоћ навигатора Гармин 
(eTrex). 

3. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

У овом раду описано је неколико врста 
навигатора, а у раду је коришћен Garmin 
(eTrex) Summit manual and reference guide. 

3.1 Врсте навигатора 

У раду је приказано неколико навигационих 
уређаја, а сврстани су и подјељени у двије 
основне групе: на оне који се користе у 
аутомобилу и персоналне ручне, који се носе 
са собом при активности (кретању) у 
природи. Осим ове постоји и груба подјела 
на: стациониране (у возилу) и преносиве 
навигационе уређаје. 
HP-ов GPS навигацијски систем је комплет 
који се састоји од два уређаја, HP iPAQ 
Pocket PC h1945 и iPAQ GPS Bluetooth 
навигацијски систем, који треба да олакша 
кретање и проналажење одређених локација. 

HP iPAQ Pocket PC h1945 
Мада старији модел HP –овог Pocket PC 
организатора h1945 се показао као одлично 
рјешење за овај комплет, малих је димензија, 
врло лаган и одлично лежи у руци. С обзиром 
да је h1945 рађен за америчко трежиште, 
након што се купи организатор, мора се 
купити и додатак за адаптер како би се могао 
укључити у струју. Овај HP организатор не 
користи Intelov процесор, већ ради са 
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Samsungovim 53c2410 процесором брзине 
266MHz. Меморијски капацитет овог 
организатора је 64 MB SDRAM-32 MB Flash 
ROM и још додатна 128 MB SD картица. 
Максимална резолуција дисплеја 320х240 
добро је освијетљена.  

HP Personal Navigation Solution 
До сада су само најскупљи модели луксузних 
аутомобила могли користити GPS 
навигациони систем. Појавом и примјеном  
HP Personal Navigation Solution ствар се 
поправља па је сада могуће такав навигатор 
инсталирати у било који аутомобил. Осим 
тога може и да се понесе са собом. Када је у 
питању аутомобил довољно је да има 12 V 
прикључак за адаптер преко којег се може 
напунити батерија GPS recivera.  

iPAQ GPS Bluetooth Navigation System 
У већој кутији у којој се испоручује HP нави-
гациони комплет састоји се од двије мање. У 
једној се налазе додаци: пуњач, софтвер, 
упуства, кабл, адаптер за слушалице; док је у 
другој iPAQ GPS навигацијски систем, 
одговарајуће постоље, ауто адаптер и 
адаптер за пуњење батерија. Поред овога ту 
су још и HP SD 128 MB меморијска картица и 
Microsoftov softver за мапе  Streets&Trips 2004 
који има могућност приказа 6,7 милиона 
миља улица и аутопутева и још 1,3 милиона 
интересантних тачака, са посебним 
нагласком на детаљну оптимализацију за 
амерички континент. Осима тога долази и 
инсталација Packet Streets верзија за Packet 
PC која ради на истом принципу и пружа 
Real-tim GPS support на организатору, па се 
update GPS локације врше скоро сваке 
секунде. Комплетно GPS рјешење производ 
је NAVITECН водеће свјетске компаније чија 
је основна дјелатност производња и постав-
љање GPS система у аутомобиле. Црно 
кућиште GPS recivera је врло малих димен-
зија, а позадина је прекривена гумом да не би 
дошло до пада и оштећења. На доњој страни 
се налази прикључак за адаптер и on/of 
прекидач, а напријед су смјештене три LED 
диоде, плава за приказ Bluetooth коненције, 
зелена за GPS сигнал и наранџаста која 
сигнализира стање батерије. Батерија reci-
vera осигурава до 8 сати константног рада.  
 
NAVTEQ  
NAVTEQ је један од најпродаванијих 
навигационих система уграђених у возила 

широм Сјеверне Америка и Европе. Од 
стотина разноразних апликационих рјешења 
широм свијета NAVTEQ-ове дигиталне мапе 
огледају се прецизношћу, детаљношћу и 
поузданости. Запослени у NAVTEQ–у су 
свакодневно у покрету опремљени са најса-
временијим уређајима за позиционирање и 
снимање података на аутопутевима, улицама 
вишег и нижег ранга, па чак и мањим 
руралним путевима. На овај начин база 
података се редовно освјежава па корисници 
NAVTEQ уређаја не морају да брину да ће 
залутати и изгубити се. Дигиталне мапе 
компаније NAVTEQ не чине само геометрија 
пута, већ и подаци о ограничењу брзине, 
врсте хоризонталне сигнализације (линија на 
путу).  

EGNOS  
EGNOS систем је први европски покушај на 
пољу сателитске навигације. Чине га два 
војна сателитска навигациона система: 
амерички GPS и руски GLONASS. Овај 
систем уједно чини европски допринос ка 
глобалној сателитској навигационој 
инфраструктури, а идеалан је још и у 
навигацији бродова кроз уске канале, као и у 
авио саобраћају. Европска Свемирска 
Агенција (ESA) објавила је да ће њихов 
EGNOS (European Geostationary Navigation 
Overlay Service) систем под називом ESTB 
(European System Test Bed) бити доступан 
корисницима почетком 2006. године и 
достиће своју комерцијалну оперативност, 
стабилност и компатибилност са свим 
примјенљивим примјерцима и ставити га у 
комерцијалну употребу. Овај систем је 
намјењен у сврху глобалног позиционирања 
над Европом помоћу GPS-a. 

GARMIN 
Ово је један од најпознатијих произвођача 
навигационих уређаја Garmin који има 
широку палету производа како намјењену за 
коришћење у возилу тако и при активности у 
природи (пјешачке туре, излети, 
оријентационо такмичење), рекреацији и у 
припремном периоду код спортиста, као вид 
активног одмора. 

 
Ево неколико уређаја Garmin произвођача: 

STREETPILOT C320 I C330  
Модел C320 представља преносиви 
навигациони систем намјењен за коришћење 
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у возилу. Мањих димензија и компактног 
дизајна у односу на конкуренцију, овај модел 
вас наводи на жељену дестинацију аудио и 
визуелно. Он посједује екран величине 3, 5 
инча, а осјетљив је на додир. На SD картици 
се добија већ учитана мапа Енглеске и Ирске, 
док се на приложеном CD-у налази мапа 
остатка Европе. Са стране се налазе 
звучници преко којих уређеј обавјештава 
возача о правцу кретања. Street-Pilot c320 се 
напаја помоћу Литијум-Јон батерије па се 
могу користити и ван возила. Модел c330 се 
разликује од свог претходника по унапријед 
учитаној мапи цијеле Европе.  
 
STREETPILOT 2620 
Модел StreetPilot 2620 има  2,2 GB меморије 
у којој је снимљена мапа цијеле Eвропе, па 
не захтјева додатни CD са кодовима за 
откључавање. Екран је осјетљив на додир, са 
додатком 4 тастера десно од екрана и 
алфанумеричким даљинским управљачем. 
Димензије 8-Bitnog LCD екрана износе 84х44 
мм са резолуцијом од 305 х 160 пиксела. 
Димензије самог уређаја износе 143 х 80 х 50 
мм.  

IQUE M5  
Овај модел PDA- навигационог уређаја 
опремљен је Intel PXA Xscale процесором 
брзине 416MHz. Цјелокупним функцијама 
уређаја управља Microsoft Windows Mobile 
2003 SE. Код овог модела заступљен је SD 
меморијски слот и Bluetooth технологија 
(конекција). 

IQUE 3200/3600 
Оба ова модела навигатора представљају 
класичан PDA систем уређаја са 
интегрисаним GPS системом. Оба PDA раде 
под Palm оперативним системом верзије 5.2. 
Имају 32 MB интегрисане меморије са 
могућношћу проширења помоћу SD/MMC 
меморијске картице. Меморијска картица је 
потребна како би се могла учитати 
навигациона мапа. Разлика између модела 
3200 и 3600 је у величини екрана и 
могућности репродукције фајлова МП3 
формата што је у корист модела 3600. 

QUEST 
Модел Quest представља нову генерацију 
преносивог GPS навигатора. Димензије 
уређаја одговарају димензијама појединих 

мобилних телефона. Код овог модела 
команде за избор навигације налазе се десно 
од екрана који је тако  конструисан како би 
био читљив и под директним ударом 
сунчевих зрака. Екран је TFT типа и приказује 
256 боја. Капацитет меморије Garmin Quest-a 
износи 243 MB. Напајање уређаја се врши 
путем адаптера за повезивање упаљача у 
колима, а пошто има Литијум-Јон батерију, 
може радити независно са аутономијом која 
износи око 20 сати.  
 
FORERUNNER 101/201/301 
Forerunner  је модел GPS који представља 
лични тренажни уређај који је идеалан за 
спортисте. Овај уређај константно 
обавјештава корисника о брзини кретања и 
сугерише којом брзином треба да се креће. 
Уређај се носи око руке, а на његовом 
дисплеју приказују се информације о 
количини сагорелих калорија и чува се 
историјат претходних вјежби. Напаја се са 
двије АА батерије без могућности 
повезивања  на рачунар. Модел 101 тежи 74 
грама (са батеријама), модел 201 је тежек 78 
грама. За разлику од ова два модел 301 има 
USB port и тежак је 80 г. 

3.2. GARMIN eTrex  

У овом раду приликом мјерења коришћен је 
Garmin eTrex Summit persоnal navigator 
manual and reference guide. Globalnim 
pozicionim sistemom (GPS) управља влада 
САД-а, која једина одговорна  за његову 
прецизност и одржавање. Уређај eTrex се 
усаглашава са дијелом 15 FCC, (FCC-изјава 
сагласности), ограничења за класу Б 
дигиталних апарата. Навигатор eTrex је 
ручни пријемник са 12 канала. Има уграђену 
GPS антену и 5 типки за коришћење. Типке су 
постављене са обје стране апарата, 
(допуштајући тако једноставно руковање) 
једном руком која неће ометати преглед 
екрана. Може радити без престанка 22 сата 
са двије АА батерије. Уређај eTrex садржи 
све GPS функције, електронски компас и 
барометарски алтиметар. Приликом кретања 
eTrex обезбјеђује више података, укључујући 
и брзину, правац кретања, вријеме, 
раздаљину до дестинације. Остале каракте-
ристике су: 500 локација са именима и 
графичким симболима, путања - аутоматска 
мрежа трагова (10 сачуваних мрежа),  
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маршуте - 20 маршута које омогућавају 
кретање кроз 50 мјеста, мјерач пута - 
тренутна брзина, просјечна брзина, 
максимална брзина, смјер, висина, локација, 
вријеме изласка сунца, бројач (мјерилац 
времена), бројчаник (укупне километраже). 
Мјерач висине омогућује добијање следећих 
параметара: укупно пењање, укупно 
спуштање, просјечно пењање, просјечно 
спуштање, максимално пењање, максимално 
спуштање, вертикална брзина, притисак, 
дванаестосатно кретање притиска, 
максимална висина и минимална висина. 
Глобални позициони систем eTrexa ради тако 
што користи информације сакупљене из 
сателита. Да би иницирали пријемник eTrex-
овог GPS-a први пут, потребно га је 
измјестити вани и пронаћи простор, отворен 
простор, са кога се види јасан поглед ка небу. 
Дугим притиском на типку "Енергија"-Power 
укључиће се уређај. Појавиће се 
"Добродошли" страница, на пар секунди, док  
eTrex изводи самостални тест, а онда "Sky 

view" страница. Када се употријеби, eTrex 
први пут, проналазак локације потрајаће до 5 
минута. Послије прве употребе, eTrex-u 
треба само 15-45 секунди за то, а потребан 
му је пријем најмање три (3) јака сателитска 
сигнала. "Sky view" страница приказује 
графички како eTrex прати сателите и јачину 
сигнала. Положај се приказује на врху 
странице. Када се појави порука "Спреман за 
навигацију" на врху странице, eTrex је 
пронашао нашу тражену локацију. Иако је 
eTrex Summit прецизан навигатор може (као и 
сваки други) бити погрешно употребљен и у 
том смислу постати несигуран.  

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА  

Мјерење дионица на релацији од дома у 
Стамбулчићу до Новакове пећине на 
Романији приказано је у табели 1.  
 

Табела 1. Мјерење дионица на релацији од дома у Стамбулчићу 
до Новакове пећине на Романији 

Назив мјеста (локација) Надморска висина у 
метрима 

Пролазно вријеме Дужина 
км 

Стамбулчић 882.8 9.00 .00 

Пут за Витез 946.8 9.10 .04 

Село Витез 1033.8 9.40 3. 80 

Асф. пут у Подвитезу 916.3 10.00 5.13 

Плава кућа 902.8 10.20 6.64 

Село Јаковљевићи 1027.0 10.45 8.00 

Село Јаковљевићи 1027.0 Одмор 15мин. 8.00 

Цареве воде 1141.4 11.10 8.64 

Балваниште 1181.8 11.25 9.28 

Новаково врело 1256.6 11.35 9.66 

Планинарски дом 1293.6 11.40 9.80 

Пут за Новакову њиву 1364.0 11.50 10.10 

Новакова њива 1429.4 12.00 10.40 

Новакова пећина 1489.4 12. 15 10.80 

Новакова пећина 1489.4 Укупно вријеме:12.15 Укупна дужина10.80 
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Табела 2. Мјерење дионица контролних тачака у оријентационом такмичењу код 
Стамбулчића 

Контролне 
тачке 

Надморска  висина  у 
метрима 

Пролазно вријеме Дужина у 
метрима 

Азимут у 
степенима 

Старт 1000.1 16.30 00.0 43° 

1 946.1 16.33 190.0 173° 

2 961.2 16.36 138.6 223° 

3 977.8 16.41 180.4 246° 

4 1002.1 17.01 354.8 237° 

5 1014.8 17.10 155.4 235° 

6 1017.8 17.18 261.0 266° 

7 1051.1 17.30 302.4 136° 

8 1087.9 17.35 180.6 151° 

8 Висинска разлика:141,8 Укупно вријеме: 1 сат и 35мин. Укупно м: 1960.2 _______ 
 

 
Инспекциjом табеле 1 јасно се види назив 
мјеста (локација) приликом кретања у току 
једнодневног излета од дома у Стамбулчићу 
до Новакове пећине на Романији. Током 
мјерења дионице вријеме је било умјерено 
облачно, без падавина па је било 
"наклоњено" и погодно за кретање у овим 
понекад и суровим планинским условима. 
Приликом кретања и мјерења надморске 
висине, пролазног и укупног времена, као и 
дужина дионица и укупна дужина, учество-
вала су двојица мериоца, па се резултати не 
могу примјенити у поређењу са резултатима 
веће групе учесника када је у питању 
пролазно и укупно вријеме.  
Мјерење дионица контролних тачака у 
оријентационом такмичењу код Стамбулчића 
приказано је у табели 2. 
Инспекцијом табеле 2 може се примјетити да 
током оријентационог такмичења осим над-
морских висина и њихове међусобне разлике 
у планинарском амбијенту контролне тачке су 
постављене на неједнаким удаљеностима, 
због саме конфигурације терена, а и 
пролазно вријеме између њих је различито. 
Овом приликом одређен је и азимут током 
кретања од старта до крајње дестинације 
(контролне тачке осам), који указује на 
различитост угловних величина изражених у 
степенима. Оваква креирана стаза омогућава 

спретност, сналажљивост и координацију у 
простору какав је овај у планинарском 
амбијенту. Временске прилике су биле 
погодне (без падавина, умјерено облачно) у 
првој седмици септембра и омогућено је 
несметано кретање, без великих потешкоћа. 
Већи дио стазе налазио се изнад 1000 
метара, што може користити не само 
рекреативцима, планинарима, спортистима 
(припремни период-активни одмор), извиђа-
чима, него и студентима у настави актив-
ности у природи.  
Приликом мјерења ски стазе, старт је узет са 
врха (надморска висина 1191 м) према 
подножју, одакле се полази ски лифтом. 
Путем опсервације (посматрања), узета је 
средина стазе и кретало се са највише 
надморске висине (гдје се завршава ски 
лиф), а током креирања узети су мањи 
превоји (као карактеристична мјеста), гдје је 
укупно било 6 контролних мјеста (тачака). На 
одређеним мјестима измјерен је и азимут, а 
све ово приказано је у табели 3. Ова стаза по 
дужини више одговара рекреативцима, али 
стална тенденција ка паду и због висинске 
разлике, није за почетнике (они који тек уче 
скијати), али може послужити и као тренинг 
спортистима (такмичарима). 
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Табела 3. Дужина контролних мјеста (превоја) при кретању ски стазом 

Контролна 
мјеста Надморска висина у метрима Дужина деоница у метрима Азимут 

Старт 1191 00.0 340° 

1 1171 55.6 342° 

2 1127 148.8 28° 

3 1099 112.6 06° 

4 1073 140.9 352° 

5 1053 101.4 338° 

6 1000 220.7 70° 

 Укупна дужина: 780.0 метара  

 

5. ЗАКЉУЧАК 

У експанзији нових технолошких 
достигнућа у науци, а које се могу примјенити 
током активности у природи, било да се 
креће комбиновано (возилом, па пјешке) или 
путем сопствене локомоције, као савремена 
средства могу послужити и навигациони 
уређаји. У овом раду основна подјела 
навигатора је на двије групе: навигатори који 
се користе у возилу и персонални ручни 
навигатори које се носе при кретању сопс-
твеном локомоцијом. Из овога произилази 
подјела на стациониране и преносиве 
навигаторе. Приликом активности у природи 
током једнодневног излета, оријентационог 
такмичења и креиране ски стазе користио се 
Garmin eTrex Summit persоnal navigator 
manual and reference guide. Дужина измјерене 
дионице, једнодневног излета, од дома у 
Стамбулчићу до Новакове пећине на 
Романији износила је 10. 800 м, а измјерена 
дужина у оријентационој дионици је 1960, 2м, 

 

док је укупна дужина ски стазе 780 м. 
Глобални позициони систем (GPS) у овом 
раду дао је доста прецизних информација 
везано за надморску висину, дужину 
деоница, укупну дужину, азимут, вријеме које 
је потребно да се савлада одређена деоница 
и укупно вријеме, приликом кретања 
планинарским кораком у току мјерења. 
Добијени резултати могу користити као 
оријентир приликом планирања једнодневног 
излета, оријентационог такмичења и 
креирања ски стазе. Током кретања ски 
стазом није дато вријеме за које се прешла 
дионица, јер нема значајности, пошто се та 
релација обично прелази скијањем. Све 
стазе се налазе у планинском амбијенту и 
могу послужити осим планинарима, 
извиђачима, рекреативцима, спортистима и 
студентима током извођења наставе 
активности у природи. Као и сви други 
навигатори тако и Garmin eTrex, иако 
прецизан, може бити несигуран уколико се 
погрешно употријеби. 
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проф. др Станиславу-Бати Паунићу, који је 
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епске пјесме: Шантића, Дучића, Његоша и 
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сто година Планинарског савеза Србије 
(1901-2001), без чије иницијатве тај митски, 
Зевсов врх не би био освојен. Осјећам дужно 
поштовање према студенту III године Миру 
Калему на помоћи при коришћењу 
навигационог уређаја. 
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