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Извештај са акције 

Стаза Ратка Рабреновића 9, Овчар 

 

 

 

 

1.  Укупан број учесника 19. 

2.  Укупан број учесника из ПК Авала, два. 

3.  Датум одржавања: 17. октобар 2021. године. 

4.  Реализоване планинарска тура Стаза Ратка Рабреновића „деветка”, врх Овчара, 

стазом Сретењски гребен, стаза број 4, манастир Свете Тројице, Дучиловићи и Бањски 

поток. 

5.  Пређено 10 километара, са висинском разликом приликом успона 650м и 520 м 

приликом силаска. 

6.  Највиша достигнута висина 985м. 

7.  Освојени значајни врхови Овчар. 

8. Напомена, стаза није била технички али јесте кондициони захтевна. Из Београда смо 

кренули у 6,00 часова, по предвиђеном плану. Са краћом паузом у месту Ћелије, стигли 

смо око 8,30 код првог тунела у Овчарско-кабларској клисури (предео изузетних 

одлика) одакле је почетак стазе број девет. Стаза је добро маркирана, константан је 

успон све време до врха и неопходна је добра кондиција као и познавање терена. Паузу 

приликом успона правили смо на половини стазе одакле се пружа поглед на манастире 

Никоље, Успење и Јовање,  меандре Западне Мораве, језеро Међувршје и Чачанску 

котлину.   
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Сви учесници ове акције су прешли чувену стазу број девет која је једна од лепших 

планинарских стаза у Србији.  Дужу паузу смо правили на самом врху Овчара са кога 

смо уживали у лепим видиковцима. Повратак је био делом стазе Сретењски гребен, 

поред манастира Свете Тројице где смо такође направили паузу уз благослов игумана 

Орсисија Ивановића. Отишли смо и до Бањског потока. Повратак у Београд био је у 

раним вечерњим сатима. Све што је предвиђено у плану и програму пута је 

реализовано, помоћ приликом реализације пружио је планинар Никола Јовановић ПК 

Азимут. Акцију организовао Живота Лазаревић МБ 667. 

Напомена овој планинарској акцији су се прикључили планинари и водичи из 

Планинарског клуба Каблар из Чачка, са којима смо остварили добру сарадњу и 

комуникацију уз договор да наставимо и убудуће заједничка планинарења и дружења. 

Нек планине одјекују. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 


