
 

 

 

Ровни, Стубо и Пакље  

Полазак недеља 29. јануар 2023. године у 6,00 часова са паркинга код солитера 

Skyline, између Дринске и Сарајевске улице, у близини Мостарске петље, пожељно 

доћи 10 минута пре сатнице поласка Путујемо Ибарском магистралом преко Лазаревца, 

Лајковца , до села Ровни. Прелазимо преко бране и стижемо до видиковца Велика стена 

одакле се пружа одличан погледа на језеро и околне планине. У повратку стижемо у 

село Пакље где обилазимо прераст, која је редак природно геолошко и морфолошки 

феномен. Пакље су уједно и највеће природно врело у околини Ваљева којим се 

обезбеђује вода за око 80.000 становника. Укупне дужина је око 12 километара са 

незнатном висинском разликом, потребан је само активан ход. Повратак за Београд у 

поподневним сатима уз претходну посету породице Сретеновић у селу Маркова Црква 

где можемо ручати. 

Котизација подразумева реалне трошкове организације и превоза, непрофитног је 

карактера и пројектована је на бази мањег боја учесника и зависи од више параметара, 

у случају одустајања наћи замену, није могуће враћање новца.  

Пријава: Живота Лазаревић, путем броја 064 169 99 27 позив или sms, вибер, e-mail 

zilijenvozd@yahoo.com. Приликом пријаве навести број планинарске књижице. У 

случају одустајања, наћи замену у супротном уплаћен износ котизације се не враћа. 

Водичи Божидар Пурић и Живота Лазаревић.  

 

Опрема: љубав према природи и људима, осећај за групу, осмех на лицу и позитивна 

енергија. 



Техничка опрема: Планинарске ципеле или обућа отпорна на воду и снег са 

квалитетним ђоном, рукавице, камашне, кабаница, чеона лампа, штапови, резервна 

пресвлака, мали ранац, довољна количина хране и течности. 

Документа: Лична карта, здравствена књижица, планинарска књижица са плаћеном 

чланарином за 2023. годину. 

Учесници акције планинаре на сопствену одговорност, уз дужно придржавање 

Правилника о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности 

Планинарског Савеза Србије:http://www.pss.rs/wp-content/uploads/2015/11/6-pravilnik-o-

bezbednosti.pdf .  

Водич задржава право измене плана или отказивања акције у случају 

непредвиђених околности. 

Нек планине одјекују 
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