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ПСД „ГВОЗДАЦ“ Краљево је на основу пријаве за организацију републичке планинарске
акције у 2018.години и Годишњег плана акција ПС Србије припремило, организовало и
извело Републичку планинарску акцију под називом НАРЦИСУ У ПОХОДЕ дана
12.05.2019.године на планини Столови код Краљева.
ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ
У склопу припремних радњи организатор - ПСД ГВОЗДАЦ је предузео је следеће:
 Упућено је позивно писмо планинарским клубовима - друштвима у року
предвиђеном Правилником о организовању РА.
 Упућено је позивно писмо ПС Србије на званичну мејл адресу савеза, и поштом –
препорученом пошиљком на адресу Савеза.
 Обавештена је Горска служба спасавања о одржавању републичке планинарске
акције и добијена је потврда ГСС да је годишњим планом рада планирано учешће
екипе на акцији.
 Постављено је на фејсбук страницу позивно писмо за учешће на РА НАРЦИСУ У
ПОХОДЕ.
 Упућено је обавештење о одржавању скупа МУП РС, ПУ Краљево, ПИ Рибница у
законом предвиђеном року , као и Одељењу саобраћајне полиције ПИ Краљево.
 Извршено је освежавање маркације на целокупној стази и уређење простора
простора Пл. куће „Зорица Гиздaвић“ у селу Брезна и објекта који ће се користити
у току акције.
 Упућен је званичан допис ЗЦ „Студеница“ – служба хитне медицинске помоћи са
захтевом за медицинско обезбеђење учесника на стази, са потребним бројем возила
и медицинских екипа.
 Упућен је захтев за помоћ у сакупљању смећа са простора Столова ЈКП „Чистоћа“
и oбезбеђење џакова за смеће чије је постављање планирано на стази.
 Обавештен је ЈП СРБИЈА ШУМЕ – ШГ СТОЛОВИ о одржавању акције.
 Организациони одбор упутио је позив градоначелнику Града Краљева, да
присуствује отварању акције.
 Позвани су представници локалних телевизија да учествују у изради прилога са
акције у циљу афирмације планинарства као спорта.
 Организована је конференција за штампу у Скупштини града којој су поред
представника ПСД Гвоздац присуствовали и помоћник градоначелника Града
Краљева, представник Туристичке организације Краљева и представници других
удружења са којима је оставрена сарадња у циљу унапређења садржаја акције.
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Конференцији су присуствовале све локане телевизије и представници интернет
издања и исти су кроз своје информативне емисије пренели конференцију за
штампу и најаву акције у више информативних емисија пре почетка одржавања
акције.
 Чланови друштва су непосредно пред извођење акције прошли комплетну стазу,
извршили проверу маркације и поставили џакове за смеће поред стазе..
 Извршено је штампање промотивног материјала: Плаката, учесничких књижица,
флајера и др.
 Упућен је захтев за ванредне аутобуске поласке локалном аутопревознику.
ТОК АКЦИЈЕ:
Оганизатору су се пре одржавања акције јавили:
 господин Владан Јаковљевић, делегат ПСС Србије и најавио свој долазака на
акцију у својству званичног делегата ПСС
 вођа екипе ГСС.
Прихват екипе ГСС извршен је у с.Каменица непосредно пре почетка акције. Екипу су
сачињавали 10 чланова ГСС, са потребном опремом.
Дана 11.05.2019.године Планинарска секције 13. Београдске гимназије (96 учесника) је
прешла стазу са нашим водичима. Замолили су нас да их примимо дан раније јер не могу
да стигну на отварање редовне акције.
Дана 12.05.2019.године у времену од 07,00 до 08,00 часова испред МЗ Каменица у
с.Каменици извршено је прикупљање учесника и њихово пријављивање организатору.
Господин Владан Јаковљевић, делегат ПСС, присуствовао је прикупљању пријава и
координацији активности организатора са водичима, екипом хитне медицинске помоћи и
ГСС.
Отварање РА изведено је испред МЗ Каменица и исто је пропраћено од стране локалних
медија и јавног сервиса. Отварању су присуствовали и окупљеним планинарима и другим
учесницима се обратили потпредседник ПСД Гвоздац, градоначелник Града Краљева,
делгат ПСС, председник МЗ Каменица.
Приликом отварања акције видно су истакнута предвиђена обележја Републике Србије,
ПСС и ПСД Гвоздац.
Акција је званично отворена у 08,00 часова – водичи на стази су били Александар
Лазовић МБ 549 и Ненад Вујисић (пешачки водич бр 53) . На зачељу су били чланови
ПСД Гвоздац Срђан Свилар, Милан Младеновић и Предраг Милосављевић.
Водичи нису имали проблема са члановима планинарских друштава, комуникација се
обављала према правилнику ПСС о организацији и извођењу РА.
 Екипа ГСС је на покрила целокупну стазу подељена у групе – тимове, како би на
најбољи могући начин испратила ток акције.
 Санитетско возило са медицинском екипом кретало се стазом (како је организатор
и предвидео), вршећи успутну здравствену контролу учесника.
 Удружење гуслара „Жича“ и Удружење грађана „БЕНЕМ“ , дочекали су на два
одморишта планинаре где је понуђено освежење (сокови, вода и чај)
 Организатор је на стази на месту Орловац поделио учесницима чај.
 Акција је завршена према плану: ручком, поделом захвалница и признања
најстаријем и најмлађем учеснику.
 Преглед друштава, категорија учесника у табели у прилогу извештаја.
ПРОБЛЕМИ:
У току сам организације и извођења акције није било проблема и регистрованих повреда
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или појава нарушавања Правилника о рганизацији РА. У току саме акције неоподну помоћ
учесницима пружили су чланови ГСС и екипе хитне помоћи ( исцрпљеност, повреда
скочног зглоба и бутног мишића). У току акције комуникација између водича, ГСС, екипе
хитне помоћи и организатора била је непрестана. Примећено је да појединци, и поред
опомене организатора на стазу полазе пре отварања или се крећу стазама ван предвиђене.
ЗАКЉУЧАК:
ПСД „ГВОЗДАЦ“ Краљево извело је све прописане радње за припрему РА НАРЦИСУ У
ПОХОДЕ.
Безбедност учесника акције стављена је на прво место што је наглашено и кроз позивно
писмо и на конференцији за штампу, а спроведено у праксу самим ангажовањем чланова
друштва на стази, екипе ГСС, и екипе хитне медицинске помоћи.
Чланови ПСД „ГВОЗДАЦ“на стази носили су светлоодбојне прслуке са јасно штампаним
именом друштва и у сваком тренутку били спремни на помоћ учесницима.
Веза на стази је одржавана ручним радио уређајима и мобилним телефонима.
Делегат УО ПСС, господин Владан Јаковљевић, је све време акције провео на стази.
Стаза је маркирана прописаним планинарским ознакама.
Градоначелник Града Краљево се налази за време одржавања акције на стази и изразио је
своје задовољство одзивом планинара и других учесника.
Одзив планинарских друштава био је одличан, као и одзив организованих група и
појединаца.Велики број појдинаца није попунио пријаве које је предвидео
организатортако да се тачан број учесника не може одредити.
Акција је у потпуности медијски пропраћена на свим нивоима извештвања. Снимљено је
више прилога.
https://rtvkraljevo.com/2019/05/07/u-nedelju-manifestacija-narcisu-u-pohode-2/
https://www.youtube.com/watch?v=YRudoDo1--Y
https://www.youtube.com/watch?v=IFBS0nUPK9A
https://www.youtube.com/watch?v=R66MYTtLJhs
https://www.youtube.com/watch?v=vJ-hDvEYh2E
http://www.krug.rs/kolumne/4663-medu-narcisima-ioblacima.html?fbclid=IwAR0m_bsUPguc5PJ1c6Tpw0eg5QwI2djuJo_mcJnCNfSzdLr0AXLVSO90hQ
http://www.krug.rs/vesti/drustvo/4635-stolovi-narcisu-u-pohode-63-put-video.html
https://rtvkraljevo.com/2019/05/13/informativna-emisija-danas-13-05-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=YvzEHmBdVow
http://www.art.rs/magazin/arhiva/388/index.html
Прилози у јутарњем програму РТС (11.5. и 17.5.)
Учесници су показали одговорност и дисциплину у току акције тако да је она без обзира
на велики број учесника протекла без проблема било које врсте.
Оно што посебно желим да истакнем да је број младих учесника и друштава са малим
бројем чланова био изуетно велики.
Прилог: Преглед учесника РА „НАРЦИСУ У ПОХОДЕ“
Образац број 2
ДОСТАВИТИ:
- ПС Србије
- архиви
ПРЕДСЕДНИК ПСД ГВОЗДАЦ
Мирослав Станић
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