
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
Драги пријатељи, очекујемо Вас у  великом броју и спремни смо као и увек да будемо 

добри домаћини,  да заједно уживамо у прелепим стазама и погледима који се надалеко 

пружају са чаробно лепих Гледићких планина.  
      

П Р О Г Р А М 

Субота 10. април 2021.  

До 09:00 – дочек и пријава учесника у центру Трстеника 

     09:00 – отварање акције и полазак нa исходишну тачку 

     10:00 – исходишна тачка, село Лободер 

     12:30 – Самар 922мнв. 

     14:30 – Смрдан  

     15:00 – 16:00  Горњи Дубич – преузимање  награда и захвалница и одлазак према Металици где  

су паркирани аутобуси којима се враћамо за Трстеник.  

 

 Стаза је дугачка око 18 км са висинском разликом при успону од  600   и силаску од 500 

метара и спадају  у лаке, па су препоручљиве за све узрасте.  

 Организатор обезбеђује учесничку књижицу, амблем, печат акције и успутних врхова, 

пригодне награде за најмлађег и најстаријег учесника, као и за најмасовније учешће. Такође 

смо обезбедили превоз од Трстеника до исходишне тачке и  повратaк до Трстеника. 

Трошкови превоза су 300 динара по учеснику.                  

 Уколико желите да користите услуге нашег превоза, молимо Вас да нам у пријави то и 

наведете.      

 Пријаве су обавезне и њих можете извршити мејлом, поштом или телефоном најкасније 

до уторка 06. априла. 

 

psdljukten@gmail.com 

канцеларија друштва                                       037 – 710 – 104  (од 19 до 20ч.) 

Радмило Филиповић-Фића, начелник          069 – 366 – 90 – 13 ( када хоћете и можете) 

 

       Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против 

спречавања ширења вируса COVID19 прописаних од стране надлежних органа 

које су организатор и Планинарски савез Србије у обавези да спроведу. 
                                                                                                                

                                                                                                                                ПСД „ЉУКТЕН“ ТРСТЕНИК 

 

 

  
 

 
 

 

25. ПРОЛЕЋНИ ДАН 

ПЛАНИНАРА 

(републичкa акцијa ПСС) 

10.04.2021.г. 
Влада републике Србије, Министарство омладине и спорта, 

Спортски Савез општине Трстеник и Планинарски Савез Србије 

допринели су у значајној мери реализацији нашег пројекта 

обезбеђивањем дела неопходних средстава за његово 

финансирање 
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