
ИЗВЕШТАЈ СА ТРАДИЦИОНАЛНЕ АКЦИЈЕ 

“МЕМОРИЈАЛНИ ПОХОД НА ЈУХОРСКУ ТРАНСВЕРЗАЛУ  

-ИВАН НИКОЛИЋ“ 

 
        Tрадиционална акција „Меморијални поход на јухорску трансверзалу-Иван Николић“ 

је одржана 13. и 14. јула 2019.по шести пут на планини Јухор  и у селу Ивковачки Прњавор 

(манастир Ивковић).Акција је отпочела 13.јула,након окупљања учесника, на почетној 

тачки стазе у манастиру Свети Никола надомак села Својново у 8h 40min. Прва група 

планинара је већ око12 h била на врху Мали Ветрен(735мнв), а око 12.30 на највишем врху 

Јухора,Великом Ветрену(774мнв). 

         Планинари, који су се определили за краћу стазу дужине 14км и укупне висинске 

разлике 680м, су са врха В.Ветрен кренулу назад ка манастиру Св.Никола,око 14 h су се 

окупили и организованим превозом кренули ка манастиру Ивковић,где су стигли око 15 h.  

Ова групу је бројала око 45 планинара. 

         Друга група,око 70 планинара, је након силаска са врха В.Ветрен кренула дужом 

стазом дужине 22км и  укупне висинске разлике 860м.Ова стаза је ишла преко врхова 

Змајевица 660мнв,Буковица 686мнв и Јелењак 528мнв до села Беочић.У селу Беочић су 

били око16.30,одакле су организованим превозом око 17 h стигли у манастиру Ивковић. 

        У порти и конаку манастиру Ивковић је планинарима послужен бесплатни 

оброк,пасуљ и представницима клубова су подељене захвалнице.Око 19 h је већи део 

учесника сопственим и организованим превозом, аутобусом отишао кући. 

       Око 40 планинара је остало да се дружи у кампу уз музику и логорску ватру.У недељу 

14.јула у 12 h је акција завршена. 

      Планинари из 11 клубова и 2 удружења из Србије и Македоније су захваљујући овој 

акцији уживали у лепотама планине Јухор и у међусобном дружењу.  

 

УЧЕСНИЦИ АКЦИЈЕ: 

 

1. ПД „ЗУБРОВА“ Ћуприја...........................................................................................15 планинара 

2. ПД „ЖЕЖЕЉ“ Крагујевац..........................................................................................3 планинара 

3. ПСК „ЈУХОР“ Јагодина..............................................................................................9 планинара 

4. ЗПЗ „КОЗЈАК 2013“ Куманово.................................................................................13 планинара 

5. ПК „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ Алексинац................................................................................4 планинара 

6. ПК „ЈАВОРАК“ Параћин.............................................................................................2 планинара 

7. ОПСД „ДРАГАН  РАДОСАВЉЕВИЋ“ Зајечар........................................................2 планинар 

8. ПЕК „ГОРА“ Крагујевац..............................................................................................9 планинара 

9. КП „ЗРЕЊАНИН“ Зрењанин.......................................................................................2 планинара 

10. ПСК„ЧЕЛИК“ Смедерево.........................................................................................13 планинара 

11. ПК „РУНОЛИСТ“ Јагодина......................................................................................25 планинара 

12. Удружење „АГАПЕ“ Јагодина...................................................................................1 планинар 

13. Општинска организација„ЦРВЕНИ КРСТ“ Јагодина..............................................5 планинара 

14. Индивидуални учесници............................................................................................13 планинара 

 

УКУПНО: 11 планинарских клубова                                                                       116 планинара 

 

        Негде око 40 планинара је продужило боравак  и остало да преноћи у кампу.У кампу 

је уз звуке  рокенрола и домаће музике  дружење  потрајало до ситних ноћних сати. Неки 

су спавали у шаторима а неки у конаку манастира Ивковић. Следећег дана,након завршет- 

ка акције, госте из Македоније смо провели кроз Јагодину, где су посетили „Музеј 

воштаних фигура“.Након тога смо госте одвели до манастира Раваница и Ресавске пећине. 

Гости су били одушевљени културно-историјским благом манастира и величином и 

лепотом пећине. У вечерњим сатима смо госте на железничкој станици у Јагодини 

испратили кући. 



           Ова акција не би била могућа без финансијске помоћи Планинарског савеза 

Србије,Јагодинског спортског савеза и добровољних прилога чланова .Значајну помоћ у 

организацији акције су нам  пружили  Црквени одбор манастира Ивковић,протонамесник 

Милорад Савић  и мештани села Ивковачки Прњавор и Медојевац.  

             Сматрамо да је традиционална акција, „МЕМОРИЈАЛНИ ПОХОД НА ЈУХОРСКУ 

ТРАНСВЕРЗАЛУ -ИВАН НИКОЛИЋ“ успешно изведена.  

 

 

  
 

                                
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

                        

Јагодина,16.07.2019.                                                                  ПК „РУНОЛИСТ“ Јагодина 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


