
 

 

 
 

 

 

 

                                                      

                                                                           

     

                            

        

 

 

 

 
 

Планинарски клуб  „РУНОЛИСТ“ Јагодина 
 

ПОЗИВНО ПИСМО 

„МЕМОРИЈАЛНИ ПОХОД НА ЈУХОРСКУ  

ТРАНСВЕРЗАЛУ -ИВАН НИКОЛИЋ“ 

10. и 11.јул.2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ АКЦИЈЕ 
 

И ове године ПК Рунолист организује „Меморијални поход на јухорску трансверзалу- 

-Иван Николић“,у знак сећања на оснивача Клуба Ивана Николића.Овогодишња 

стаза иде од манастира Свети Никола у селу Својново преко највиших врхова 

планине Јухор – Великог и Малог Ветрена до села Беочић. Место одржавања акције 

је село Ивковачки Прњавор (манастир Ивковић). План акције је следећи:  
 

 10.07.2021.СУБОТА 

 

 07.45 – Долазак  учесника у село Својново-манастир Свети Никола и пријављивање 

08.15 – Отварање традиционалне акције 

08.30 – Полазак на стазу: 

             дужа стаза-манастир Свети Никола  – Мали Ветрен( 735 м.н.в ) – Велики 

             Ветрен ( 774м.н.в ) – Змајевица –Буковица( 686 м.н.в.) – Јелењак ( 528 м.н.в.) – село 

             Беочић.Укупна дужина дуже стазе је 22 км  а укупна висинска разлика  860 м. 

 

             краћа стаза-манастир Свети Никола  – Мали Ветрен( 735 м.н.в ) – Велики 

 Ветрен ( 774м.н.в )- манастир Свети Никола. Укупна дужина краће стазе је 14 км а 

             укупна  висинска разлика   је 680 м .  

  

12:00 – Илазак на Мали и Велики Ветрен 

16:00 – Силазак у село Беочић 

16:30 – Организовани превоз из села Беочић до манастира Ивковић у селу Ивковачки 

             Прњавор-4км. 



17.00 –19.00 – Ручак, додела захвалница, постављање шатора.  

19.00 – Дружење у кампу уз логорску ватру и музику. 

             Овогодишња стаза представља део постојеће ЈУХОРСКЕ ТРАНСВЕРЗАЛЕ, и 

             обухвата контролне тачке КТ 5  Велики Ветрен,КТ 6 манастир Св.Никола,КТ 7  

             Змајевица,КТ 8 Буковица и КТ9 Јелењак.  

  

 11.07.2021. НЕДЕЉА 

 

08.00 – 12.00 – Наставак дружења планинара.   

12.00 – Затварање акције.  

 

ПРЕВОЗ 

 

- Планинари који долазе организованим превозом,(аутобус,минибус)долазе у село 

Својново(манастир Св.Никола)-30км од Јагодине 

  

Својим аутобусом или минибусом након силаска са дуже стазе у село Беочић одлазе 

у манастир Ивковић на ручак и доделу захвалница.Манастир Ивковић се налази у 

селу Ивковачки Прњавор. 

 

- Планинари који долазе сопственим аутомобилима долазе у Јагодину. (хотел 

Јагодина)   

 

Организатор је обезбедио аутобуски превоз на релацији Јагодина-Својново (место 

почетка акције) 

 

Након силаска са краће стазе обезбеђен је превоз на релацији од Својнова до 

манастира Ивковић, такође и  након силаска са дуже стазе од села Беочић до 

манастира Ивковић. 

 

Након ручка и доделе захвалница обезбеђен је превоз на релацији манастир 

Ивковић-Јагодина. 

 

Полазак аутобуса је у суботу 10.јула у 6.30h испред Хотела „ЈАГОДИНА“.Повратак 

у Јагодину истог дана око 19.30 h.  

 

Аутобуски превоз који је обезбедио организатор на наведеним релацијама је 

бесплатан 

 

СМЕШТАЈ 

- Ноћење субота на недељу је у кампу или дому манастира Ивковић. За ноћење су 

потребни  врећа и подметач. Камп се налази на травњаку поред манастира и 

погодан је за већи број шатора и спортске активности.Смештај у дому је бесплатан. 

Извор питке воде је на 100м од кампа.  

 

ИСХРАНА 

- Организатор обезбеђује у суботу,по повратку са стазе,  бесплатан оброк – пасуљ, 

купус салата и хлеб. За остале оброке исхрана из ранца.  

 

Обавезно понети прибор за јело! 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

      -     Организатор од учесника захтева поштовање Правилника о организовању и  

             извођењу РА ПС Србије 

- Свака група планинара мора имати свог водича који одговара за њихово понашање 

на стази 



- Водич групе је дужан да припреми списак  учесника акције у писаној форми  на 

обрасцу 01ПСС,који је оверен печатом клуба и преда га организатору пре почетка 

акције. 

- Учешће на акцији је добровољно и на сопствену одговорност учесника.Малолетне 

особе на стази морају бити у пратњи пунолетних особа(родитеља,рођака,водича). 

Учесници морају бити здрави и психофизички способни за планинарење стазама 

средње тежине.Учесници не смеју бити под дејством алкохола,опијата и  

недозвољених стимулативних средстава.Потребно је водити рачуна о  опсностима 

од топлотног удара,уједа гмизаваца и инсеката 

- На дужој стази има воде на локацији Змајевица.На краћој стази нема воде.Потребно 

је понети довољну количину воде ,минимум 2 литра, и храну. 

 

- Најава клубова за учешће на акцији најкасније до 07.07.2021. на мејл клуба:  

pkrunolist@gmail.com 
 

КОНТАКТ 
Мирко Нићифоровић -  0652072422 

Дејан  Антонијевић – 0641329449 

Бојана Турнић  – 0648922327 

 

ДОБРОДОШЛИ !!! 

 
Гпс координате почетних/силазних и осталих тачака  

 

 

Почетак акције – Манастир Свети Никола, Својново  (43.78943133336105, 

21.28421453460053) 

 

Место силаска са краће стазе - Манастир Свети Никола, Својново  (43.78943133336105, 

21.28421453460053) 

 

Место силаска са дуже стазе – село Беочић  (43.843091504812605, 21.195975145812273) 

 

Манастир Ивковић - затварање акције, додела захвалница, ручак, камп, дружење...  

(43.863773695648526, 21.21627234705004) 

 

Хотел Јагодина (43.979461700847224, 21.26193257944976) 
 

 

 

         
 



 

 

 

 

 

 
 

 


