
 

 
 

 

Планинарско друштво „Жежељ“ Крагујевац 
 

Позивно писмо за учешће на републичкој акцији  
 

„Гледићка трансферзала“, субота 28. август 2021. 
 
 

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 улазне капије 
водозахвата „Водојажа“ у насељу Грошница (Полазна тачка акције) удаљеног од Крагујевца 12км. 
До полазне тачке се долази из правца Крагујевца преко насеља Грошница. Акција се завршава 
истог дана у Планинарском дому у селу Аџине Ливаде. (Циљ акције)  
 
План акције 

Петак,  27.08.2021. 
 
Од 16:00 пријем и смештај учесника у објекту планинарског дома у селу Аџине ливаде, чији 
капацитет је 24 особа за ноћење у креветима и још толико у врећама за спавање (понети своје 
вреће). Такође постоји могућност постављања већег броја шатора у дворишту објекта. 
 
Субота, 28.08.2021. 
 
08:00 полазак организованим превозом од Крста 
09:00 – 09:30  окупљање и пријављивање учесника акције 
09:30 свечано отварање акције 
09:45 полазак на стазе 1 и 2  
15:30 -17:00 долазак код планинарског дома у Аџиним Ливадама где ће бити организован 
ручак и планинарско дружење, након чега следи свечано уручење диплома и захвалница.    
18:30 полазак аутобусима ка Крагујевцу.  
 
Опис стаза:  
 
Стаза 1 – дужа стаза 

Језеро Водојажа (330мнв) – село Трешњевак (350мнв) – Црна река (400мнв) – Лиса (ловачка 
кућа) (683мнв) – Дуленски Црни врх (897мнв) – Бајчетина (690мнв). Укупан успон: 840м; Укупно 
спуштање: 450м. Дужина стазе: 16км.  Пијаће воде има код ловачке куће у Трешњеваку и на 
извору Хајдучка вода испод Црног врха. 
 

 

43.92974171649079,%2020.880544810765073
43.900039029602965,%2020.870851478782544


Стаза 2 – краћа стаза 

Језеро Водојажа (330мнв) – село Трешњевак (350мнв) – Црна река (400мнв) – Танка коса 
(640мнв) – Дрен (707мнв) – Аџине Ливаде (575 мнв). Укупан успон: 605 м; Укупно спуштање: 315 
м. Дужина стазе: 12,5 км. Пијаће воде има код ловачке куће у Трешњеваку 

 
Исхрана 
 
За учеснике акције обезбеђен је ручак. Информације и пријаве на неки пд наведених контакт 
телефона органзатора. 
 
Превоз 
 
Учесници долазе организованим превозом до последњег аутобуког стајалишта у селу Грошница. 
Аутобуси ће затим према плану акције, у току поподнева, превести учеснике од Бајчетине до 
планинарског дома у Аџиним Ливадама. 
 
Контакт и пријављивање 
 
Воја Милић, члан организационог одбора  064 2774442 

Никола Милетић, начелник ПД „Жежељ“  063 295399                  

Радојица Перовић, председник ПД „Жежељ“  064 2183412    

pdzezeljkg@gmail.com, www.pdzezelj.org 

 
Молимо заинтересована друштва и појединце, да своје учешће на „Гледићкој трансверзали“ 
пријаве најкасније до 25.08.2021. године. 
 
Напомене: 
 
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. 
Акција се одвијаја у складу са „Правилником о безбедности и одговорности у извођењу 
планинарских активности“ ПСС-а. Сви планинари учествују на сопствену одговорност. Сваки 
планинар је дужан да понесе личну карту, здравствену књижицу и планинарску књижицу са 
плаћеном чланарином за 2021. годину. Водич у складу са правилником о извођењу планинарских 
акција ПСС-а, задржава право измене плана у случају непредвиђених околности. Организатор и 
водич на стази не сносе одговорност за евентуалне повреде и несрећне случајеве изазване 
самовољом појединаца, несреће изазване здравственим проблемима, као и за несреће изазване 
под дејством алкохола и других недозвољених супстанци, не одговарају за учеснике који крену на 
стазу самостално, пре или након оранизованог поласка, као и за учеснике који одаберу неки 
други правац успона и силаска. 
 
Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против спречавања ширења вируса 
COVID 19, прописаних од стране надлежних органа које су организатор и Планинарски савез 
Србије у обавези да спроведу. 
 
Влада Републике Србије – Министарство омладине и спорта, допринели су у значајној мери 
реализацији наших пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање.                                                    

http://www.pdzezelj.org/

