
  

                                                        

                         

    

 

 
 

     ПОЗИВНО ПИСМО 
 

за учешће на републичкој акцији 

„ГЛЕДИЋКА ТРАНСВЕРЗАЛА“ 

 субота  10. септембар 2016. 
 

Планинарско друштво „Жежељ“ у сарадњи са Планинарским савезом 

Србије, уз подршку Министарства омладине и спорта и Града 

Крагујевца, организује републичку планинарску акцију под називом 

„Гледићка трансверзала“. Акција се изводи на подручју Гледићких 

планина, са намером да овај прелепи и мало познати део Шумадије, 

види и упозна што већи број планинара из Србије и окружења. 
 

Гледићке планине простиру се јужно од Крагујевца према Трстенику 

и долини Западне Мораве, у дужини од 35 км. Венац ових планина, 

широк 20 км, раздваја долину Груже на западу од Левча на истоку. 
 

Окупљање учесника и свечано отварање акције биће организовано 

код планинарског дома “др Соња Перишић” у селу Аџине Ливаде, 

удаљеног од Крагујевца 17 км. До села се, из правца Крагујевца, 

долази преко насеља Грошница.  
  

Учесници акције, који долазе из правца Краљева и Трстеника, могу 

стићи путем преко села Чукојевац, Гледић и Бајчетина. Од 

раскрснице у Чукојевцу до Аџиних Ливада има 25 км.  
 

Стаза 1 – полази од раскрснице у селу Бајчетина (4км од пл. дома) 

Стаза 2 – полази од планинарског дома у Аџиним Ливадама. 
 

Акција се завршава истог дана у Планинарском дому у селу Аџине 

Ливаде.   



  
ПЛАН АКЦИЈЕ: 

 
Петак,  09.09.2016. 
  
   од 16:00 – пријем и смештај учесника у објекту планинарског 

дома у селу Аџине Ливаде, чији је капацитет 18 особа за 

ноћење у креветима и још толико у врећама за спавање 

(понети своју опрему). Такође, постоји могућност 

постављања већег бројa шатора у дворишту објекта. 

 
Субота, 10.09.2016. 
 

08:00 –  полазак организованим превозом са аутобуске станице у 

Крагујевцу ка планинарском дому у селу Аџине Ливаде. 
 

09:00 – 09.30  окупљање и пријављивање учесника акције 
 

09:30 –  свечано отварање акције 
 

09:45 –  полазак на Стазу 2 од планинарског дома. 
 

09:50 –  полазак аутобусима ка Бајчетини 
 

10:15 – полазак на Стазу 1 са раскрснице у Бајчетини. 
                          

                                                ОПИС СТАЗА:  
 

    Стаза 1 

Село Бајчетина (690м) – Дуленски Црни врх (897м) – 

Орловица (680м) – Трешњевачка река (400м) – Дрен 

(707м)  –  Планинарски дом (575м) 

Укупан успон: 670 м; Укупно спуштање: 780 м  

Дужина стазе: 17 км   

   Стаза 2 

Планинарски дом (575м) – Градина (564м) – Манастир 

Каменац (362м) – Мала река (401м) –  Планинарски дом  

(575м) 

                 Укупан успон: 530 м; Укупно спуштање: 530 м  

                 Дужина стазе: 15 км   
 

15:30 – 17:00 долазак код пл. дома у Аџиним Ливадама где ће 

бити организован ручак и планинарско дружење, након 

чега следи свечано уручење диплома и захвалница.    
 

18:30 –  Затварање акције и полазак аутобусима ка Крагујевцу.  

 

 



  
ИСХРАНА 
 

За учеснике акције обезбеђен је ручак по цени од 150 динара. 

Обавезно са собом понети прибор за јело! 
 

 

ПРЕВОЗ 
 

Учесници који долазе сопственим превозом, могу бесплатно 

користити организовани превоз са главне аутобуске станице у 

Крагујевцу до села Аџине Ливаде и Бајчетина.  
 

Учесници који на акцију долазе организованим превозом, требало би 

до назначеног времена да стигну у село Аџине Ливаде. Аутобуси ће 

затим, према плану акције, превести учеснике до Бајчетине. 
 

 

КОНТАКТ И ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
 

Радојица Перовић, председник ПД «Жежељ»   064/ 218-34-12 

Никола Милетић, начелник ПД «Жежељ»   063/ 295-399 

Зорица Вуловић, члан организационог одбора        063/ 637-927 

 

електронска пошта: pdzezeljkg@gmail.com 

веб сајт:   www.pdzezelj.org 
 
 

Молимо заинтересована друштва и појединце, да своје учешће на 

„Гледићкој трансверзали“ пријаве најкасније до 5. септембра 

2016. године. 

 

НАПОМЕНА: 
 

Молимо водиче да благовремено попуне обрасце и пре почетка 

акције предају спискове учесника из својих клубова/друштава. 

Такође, у списку је потребно означити најмлађег и најстаријег 

планинара – учесника акције! 
 

Организатор задржава право да на успон не поведе учеснике који 

немају адекватну обућу или по процени водича нису психофизички 

спремни за напоре који их очекују приликом успона! 
 

Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта, 

допринели су у значајној мери реализацији наших пројеката 

обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање 
  
                                                                      

 Организациони одбор      
 

http://www.pdzezelj.org/


  

                

ПРИКАЗ СТАЗА “ГЛЕДИЋКЕ ТРАНСВЕРЗАЛЕ 2016” 


