
 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

ул. Андрићев венац 2  Београд 

Предмет: Извештај са републичке планинарске акције „58. Јастребачки марш “ 

Акција је изведена 12.октобра /субота/ и 13.октобра  /недеља/ 2019.год на планини Јастребац. Марш је у 

календару планинарског савеза Србије  заведен као републичка акција у 2019. години.  

Обавештење - позиви за акцију послати су почетком септембра 2019 год. на  е маил адресе клубова. 

Обавештење је садржало потребне податке предвиђене по Правилнику о републичким акцијама. 

Акција је окупила укупно 694 учесника, из 26 планинарских организација и  школа ( 21 планнарски клуб- друштво 

и 5 школа и организација). У великом броју била је присутна школска омладина- две основне школе и Гимназија 

Крушевац.  

Најмасовније планинарско друштво  на акцији и стази : ПСК „Јастребац“ Крушевац  са 228 учесника 

Од гостујућих друштава најмасовније друштво је  ПСД „ Железничар“ Краљево  са 33   учесника.  

Најмлађи учесник : Инес Ђокић 2015. годиште и Бабић Богдан 2016. – ПСК „Јастребац“ Крушевац – прешла целу 

стазу 

Најстарији учесник: Милета Расинац - 1936.  годиште - ПСД »Љуктен» Трстеник , прешао целу стазу 

Најстарија учесница: Јованка Вукосављевић 1937 годиште - ПСД »Љуктен» Трстеник , прешао целу стазу 

  Најмлађи и најстарији учесници  добили су захвалнице. 

12.октобар,субота  

 Окупљање учесника и регистрација  на платоу испред планинарског дома „Жарко Жарић“ на Јастрепцу. 

Освежење у дому уз бесплатан чај и кекс. 

Учесницима се обратио Градимир Перић, председник ПСК"Јастребац",  поздравио све присутне госте  и остале 

учеснике  и пожелео свима лепо време и успешан успон, а потом саопштио детаље стаза и распоред кретања уз 

именовање и показивање водича. 

У име ПСС  учеснике је поздравила  делегат ПСС и контролор Валентина Токовић. 

Градоначелница Крушевца Јасмина Палуровић  је поздравила учеснике  и званично отворила акцију. 

Први дан акције изведен је у свему према предвиђеном програму, али са пола сата закашњења јер  су се чекали 

планинари који долазе из правца Београда и Краљева због радова на путу Ћићевац- Крушевац и коришћења 

обилазнице преко Варварина уз загушење саобраћаја , као и радова на путу Крушевац – Велика Ломница. О овим 

радовима планинарски клубови обавештени су  дан раније путем е маила и на нашој фб. Страници. 



Стаза 1 : Планинарски дом „Жарко Жарић“ 521м – Добра вода - Соколов камен 1.025 м – врх БЕЛА СТЕНА  1.256 м  

– велико Летовиште- хотел Шатор – планинарски дом 

Дужина стазе 16 км ; успон 850 м / спуст 850 м ; водич  Драгутин Пајић МБ 326    

Степен тежине – средње тешка тура. Долазак у планинарски дом око 15.30  часова. Разлика између чела и зачеља 

колоне је била око 15 до 30 мин.  Стазу је прешло  430 учесника. 

Стаза 2:  Планинарски дом „Жарко Жарић“ 521м – језеро – црка Св. Петке – кружни пут – стари бивољски логор- 

Планинарски дом „Жарко Жарић“ . 

Укупан успон 421m. / спуст  358 м.   водич Бранимир Шошкић МБ 536 . Стазу је прешло 66 чесника 

 Временски услови на акцији су били изузетно повољни, сунчано и  топло:  

На акцији је учествовало 6 водича из ПК „ Јастребац“ Крушевац .У току извођења акције  учеснике је 

обезбеђивала екипа  чланова ГСС-а, 9 чланова са теренским возилом и лекар спец.ортопед. 

 На платоу испред планинарског дома на Јастрепцу дежурала је екипа службе хитне помоћи Крушевац са 

санитетским возилом. 

На важним раскрсницама чланови ПК "Јастребац " су организовали обезбеђење и поред тога што су све 

раскрснице и стаза били видно обележени планинарском видљивом маркацијом. Водичи на челу, средини и 

крају колоне , као и припадници ГСС имали су обезбеђену комуникацију са организатором у планинарском дому 

као и међусобно путем радио станица. 

Сви учесници су  безбедно стигли до планинарског дома од 15.00 до 15.30  часова где их је чекао ручак ( 

планинарски пасуљ са салатом и хлебом ). 

По завршетку ручка организатор је поделио захвалнице свим представницима друштава, најбројнијем друштву, 

најмлађим и најстаријем учеснику.  

Код учесника марша није било повреда нити озбиљнијих здравствених проблема осим код једног 

учесника који је пред крај туре имао срчане проблеме и слабост те је превежен возилом ГСС до планинарског 

дома а потом стабилизован од стране припадника службе хитне помоћи и одвежен на Интерно одељење 

болнице Крушевац.      

Свим учесницима подељено је: учесничка књижица са печатима марша и врховаа. 

 Учесници су враћени за Крушевац организованим превозом у 18.00  часова као  и сопственим превозом . У 

вечерњим сатима организовано је дружење мањег броја учесника у планинарском дому . 

13.октобар,недеља 

Стаза 1 :  Планинарски дом  „Жарко Жарић“ 521 м.- Мечје стене 1.020 м. - Планинарски дом  „Жарко Жарић“ . 

Дужина стазе укупно 10,3 км, Успон / спуст 547 м. ;   Стазу прешло  145 учеснника 

Водич Црномарковић Миливој  МБ 301  

Стаза 2:  Планинарски дом „Жарко Жарић“ 521м – језеро – црка Св. Петке – кружни пут – стари бивољски логор- 

Планинарски дом „Жарко Жарић“ . 

Укупан успон 421m. / спуст  358 м.   водич Градимир Перић МБ 327 . Стазу је прешло 53 учесника 

За 90 учесника припремљена је нова количина планинарског пасуља салата, хлеб. 

Повратак за Крушевац редовном аутобуском линијом у 18 часова и сопственим превозом. 



Оцена учесника је позитивна и односи се на квалитет стаза и обележеност као  и на организацију акције – превоз , 

исхрана.  

Није било проблема ни примедби учесника  – а било је и  похвала од вођа екипа  планинарских друштава 

/клубова. 

Превоз учесника обављен по програму, без проблема. 

Акција је у медијима најављена и пре почетка и по завршетку.Чланови организационог одбора су гостовали на 

локалној телевизји и радију пре извођења акције 

Линкови за извештаје о  58. Маршу за ТВ 

https://youtu.be/F5qsSJbcLUM ; 

 https://youtu.be/Mx5ogFQGESs ; 

https://www.youtube.com/watch?v=h74EZi6Ipdc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0XQ-XQd0olKpYTdN6U9GplzijV-

5TN_ac40j6S9rYmv8QGodI4mmVw2WI 

 

Акција је изведена уз финасијску помоћ Министарства за Омладину и Спорт- односно ПСС, и добрим делом 

средствима ПСК „Јастребац“ Крушевац. 

 

ПСК „ЈАСТРЕБАЦ“ СЕ ЗАХВАЉУЈЕ ПЛАНИНАРСКИМ КЛУБОВИМА - ДРУШТВИМА КАО И ПОЈЕДИНЦИМА ЗА 

УЧЕШЋЕ НА МАРШУ И СВИМА КОЈИ СУ ПОМОГЛИ ДА БУДЕ УСПЕШНО ИЗВЕДЕН                                                                        

 

                                                             ПРЕДСЕДНИК   ПСК „ЈАСТРЕБАЦ“ КРУШЕВАЦ                                                                                             

                                                                                              Др Градимир Перић 
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