
 

„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“ 

ПСД „   ЉУКТЕН“ ВАС ПОЗИВА 

НА 45. РИБНИКАРЕВЕ ПЛАНИНАРСКЕ ДАНЕ 

23. 11. 2019. (субота) 

До сада смо са великим успехом организовали и угостили преко 10.000 планинара из целе 

Србије и готово свих планинарских друштава и клубова. У годинама за нама, прокрстарили 

смо прелепим пределима Гоча, Гледићских планина и Жељина, сваке године неком новом и 

занимљивом стазом и још нисмо исцрпели све могућности које су нам на располагању и које 

нам овај крај Србије несебично нуди. И ове године “Рибникареве планинарске 

дане“ организујемо на планини Жељин са освајањем највишег врха Рогавска Чука (1.785мнв.)  

Прилика да се видимо са планинарским пријатељима из Шумадије и околине. Надамо се 

лепом времену и уживању у јесењем амбијенту наше лепе Србије. 

 

Програм: 

06:00 - Полазак са Новог Београда паркинга код Супер Вера, улазак му превоз могућ на углу 

Сарајевске и Дринске, код Београдског сајма и на Чукарици.  

Путујемо преко Обреновца, аутопутем до Прељине, преко Краљева и Ушћа долазимо у село 

Плоче. 

09:00 - Отварање акције и полазак нa стазу (село Плоче, код сеоске цркве)  

11:00 - Смречје 12:30 - Излазак на врх Рогавска Чука (1.785м.нв.)  

13:00 - Полазак са врха.  

14:30 - Смречје 16:00 - Повратак у село Плоче, ручак и подела захвалница  

17.00 - Завршетак акције и повратак организованим превозом. Стаза је дугачка 16 км са 

успоном од око 800м. и спада у средње напорне, па је препоручљива за све узрасте.  

20:30 -  Повратак у Београд 

 

Цена: 

Превоз луксузним минибусом је 2.500 динара, није субвенционисан од Планинарског савеза.  

 

Организатор обезбеђује по повратку са стазе ручак, а цена је 200 динара, па ко жели нека 

понесе порцију и прибор за јело 

Пријава је обавезна и можете је извршити мејлом, телефоном, најкасније до понедељка 18. 

новембра.  

 

Голубовић Предраг МБ 532 064-113-60-89 

 

golub1@gmail.com  


