
  

  

  

  

  

VVII  РРЕЕДДООВВННАА  ГГООДДИИШШЊЊАА  ССККУУППШШТТИИННАА  

ННееддеељљаа  55..  јјуунн  22001166..  ггооддииннее  

ДДООББРРИИ  ППООТТООКК  ((ККРРУУППААЊЊ))  
  

ППРРООГГРРААММ  

Време Опис км ∑км 

7:00 Полазак аутобуса испред хотела Славија   

07:00-08:30 Вожња аутобусом, аутопутем и преко Шапца, до села Липолист у 
коме се већина житеља бави производњом ружа  

110 110 

08:30-09:30 Липолист: посета етно дворишту и галерији слика у власништву 
сликара наивца Слободана Топаловића, кафа, ракија и лагани 
доручак (ланч пакет са пекарским специјалитетима и јогуртом) 

  

09:30-11:00 Вожња аутобусом од Липолиста до Крупња  60 170 

11:00-11:30 Посета старој и новој спомен цркви Светог Вазнесења Господњег, 
у центру Крупња. У новој цркви је костурница изгинулих ратника у 
бици на Мачковом камену 

  

11:30-11:45 Вожња аутобусом од центра Крупња до етно-музејског и духовног 
комплекса у Добром потоку 

2 172 

11:45-12:00 Посета цркви Успења Пресвете Богородице у Добром потоку, а 
затим пиће добродошлице у сали парохијског дома 

  

12:00-14:00 Редовно заседање скупштине удружења СРПСКИ КРИВАК, у сали 
парохијског дома 

  

14:00-15:00 Одмор и разгледање етно-музејског и духовног комплекса у 
Добром потоку 

  

15:00-16:00 Ручак у сали парохијског дома (предјело, свињско и јагњеће 
печење, салата, хлеб и домаће пиће без ограничења) 

  

16:00-20:00 Путовање према Београду, са успутним задржавањем у местима 
изненађења 

150 322 

21:00 Долазак у Београд   

 
Цена комплетног аранжмана је 2.500 динара по особи и она обухвата: аутобуски превоз, 
доручак у Липолисту, ручак и пиће у Добром потоку и добровољни прилог за одржавање и 
развој етно-музејског и духовног комплекса у Добром потоку.  
 
За учеснике Скупштине који се одлуче за сопствени превоз, цена аранжмана је 1.250 динара. 
 
Плаћање у кешу, на лицу места, овлашћеном члану СРПСКОГ КРИВАКА. 



Поред чланова СРПСКОГ КРИВАКА, на ово лепо путовање могу да иду и наши пријатељи. 
 
Пријатељи СРПСКОГ КРИВАКА могу да учествују у раду Скупштине али немају право гласа.  
 
Пријављивање учесника је обавезно и обављаће се имејлом на office@krivak.rs. 
 
Пријављивање се завршава у петак 3. јуна у 15 часова. 
 
Прецизна информација о броју учесника веома је важна за добру организацију целодневног 
дружења, па вас најлепше молим да се придржавате овога упутства. 
 
Калкулација трошкова урађена је за очекиваних 50 учесника Скупштине.  
 
У случају мањег броја пријављених, ангажоваћемо минибус, а у случају већег броја 
пријављених:  аутобус и минибус.   
 
За ручак се, поред осталог, планира једно прасе и једно јагње, на ражњу. У случају мањег 
броја пријављених, отказаћемо прасе, а у случају већег броја пријављених: додаћемо још 
неки ражањ. 
 
Значајнија одступања од очекиваног броја учесника могла би да утичу на укупну цену 
аранжмана, али не превише, па вас због тога молимо за разумевање и флексибилност.  
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