
И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А  

са  Збора начелника Алпинистичких одсека и Алпинистичких секција и њихових 
заменика или представника, одржаног 11.10.2015. године на Горњаку 

По позиву на “Збор Начелника алпинистичких одсека и секција, њихових заменика или 
опуномоћених представника и чланова Комисије за алпинизам ПСС, упућен од стране већине 
Начелника Аллпинистичких секција и Алпинистичких одсека дана 11.10.2015. у Горњаку је 
одржан Збор.  

За „Збор Начелника алпинистичких одсека и секција, њихових заменика или 
опуномоћених представника и чланова Комисије за алпинизам ПСС, Дневни ред је раније 
предложен и послат учесницима састанка у складу са важећим правилима.  

 

ДНЕВНИРЕД 
1. Избор радних тела:        

- трочланог Радног председништва 
- Записничара и оверивача Записника 
- двочлане Верификационе комисије 

2. Извештај Верификационе комисије 
3. Усвајање Дневног реда 
4. Кратак осврт на рад претходне Комисије, Извештај о раду за период 2009.-2014. 
5. Предлагање нових чланова Комисије за алпинизам од стране алпинистичкихОдсека и 

секција, уз образложење предлога. Према важећем Алпинистичком правилнику, сваки 
одсек и секција делегирају по једног представника у КА. Право на представника имају 
одсеци и секције: (АО Београд, АО Пожаревац, АО Чачак, АО Шабац, АС Ниш, АС Нови 
Сад, АС ПК Пентракс, АС ПК Целтис, АО Авала, АС Јастребац, АО Вукан) 

6. Давање Разрешнице члановима претходне Комисије 
7. Именовање нових чланова Комисије за алпинизам 
8. Избор председника Комисије за алпинизам – рок 15 дана према важећем правилнику 
9. Поздравна реч новоизабране Комисије и председника 
10. Дискусија о приоритетима у раду КАПСС у наредне 4 године 
11. Разно 

 
 



ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА 
 

Тачка 1.  

Изабрана су радна тела која су предложена Дневним редом 
Образложење:  

За реализацију састанка било је потребно изабрати радна тела и то: радно 
председништво, записничара, оверивача записника и верификациону комисију. 

ОДЛУКА: 

Донета је одлука о усвајању радног председништва у следећем саставу: 
1) Предраг Загорац 
2) Војислав Шкрбић 
3) Обрад Кузељевић 

        Донета је одлука о усвајању записничара: 
1)  Александра Буњевчев 

  Донета је одлука о оверивачима записника у следећем саставу: 
1) Саша Пантелић 
2) Новица Joвановић 

Донета је одлука о усвајању верификационе комисије у следећем саставу: 
1) Саша Пантелић 
2) Новица Joвановић 
 

Одлуке о усвајању радних тела донете су једногласно. 
 

Тачка 2.  

Верификациона комисија утврдила је да je састанку присутно 12 представника 
алпинистичких одсека (АО) и алпинистичких (АС) и то: Предраг Загорац (АОБ), Слободан 
Жарковић (АОА), Алекса Срданов (АОВ), Ана Стојановић (АОВ), Драган Милошевић 
(АОП), Марија Јосимовић (АОП), Обрад Кузељевић  (АС Целтис), Александра Буњевчев 
(АС НС), Зоран Марковић (АС НС), Саша Пантелић (АС Ниш), Војислав Шкрбић (АОШ) и 
Оливера Качаревић (АОШ). Kao почасни члан из АОВ био је присутан и Новица Јовановић. 
На састанку нису присуствовали представници АОЧ, АО Пентракс и АС Јастребац. 

ОДЛУКА: 
Присутни број чланова има кворум за пуноправно одлучивање. 
 
 



Тачка 3.  

Предложени Дневни ред стављен је на гласање. 

ОДЛУКА: 

Дневни ред једногласно је усвојен уз усвојен уз предлог да се 4. тачка дневног реда 
изостави. 

 

Тачка 4.  

По овој тачки Дневног реда није било дискусије јер је скинута са истог. 
 

Тачка 5.  

Предложени су чланови нове Комисије за алпинизам ПСС од стране својих 
алпинистичких одсека и алпинистичких секција су: 

АОБ  -       Предраг Загорац 
АОА -       Слободан Жарковић 
АОВ -       Ана Стојановић 
АОП -      Драган Милошевић 
АС Ниш -  Саша Пантелић 
АС НС -   Зоран Марковић 
АОШ -     Војислав Шкрбић 
АОЧ -   има право на једног представника у КА (накнадно ће бити одређен) 
АС Јастребац – има право на једног представника у КА (накнадно ће бити одређен) 
АО Пентракс – нико (не желе учествовати у раду КА) 
АС Целтис –  нико (због малог броја чланова ове АС) 

ОДЛУКА: 

Једногласно је усвојен предлог за чланове нове Комисије за алпинизам ПСС. 
 

Тачка 6.  

Како би нова Комисија за алпинизам ПСС могла да се формира и почне са радом, 
неопходно је разрешити дужности стару Комисију за алпинизам ПСС-а. 

ОДЛУКА: 

Старој Комисији за алпинизам ПСС  дата је Разрешница. 
 

Тачка 7.  

Са престанком рада старе Комисија за алпинизам ПСС именују се чланови нове 
Комисије за алпинизам ПСС-а. 



ОДЛУКА: 

Именована је Комисији за алпинизам ПСС  у следећм саставу: 
АОБ  -       Предраг Загорац 
АОА -       Слободан Жарковић 
АОВ -       Ана Стојановић 
АОП -      Драган Милошевић 
АС Ниш -  Саша Пантелић 
АС НС -   Зоран Марковић 
АОШ -     Војислав Шкрбић 
АОЧ -   право на једног представника у КА (накнадно ће бити одређен) 
АС Јастребац - право на једног представника у КА (накнадно ће бити одређен) 

 

Тачка 8.  

Према важећем Правилнику рок за избор председника Комисије за алпинизам ПСС је 15 
дана. Алпинистички одсеци и алпинистичке секције дали су предлог за новог председника 
Комисије за алпинизам ПСС-а и то: АОБ - Војислав Шкрбић; АОА - Војислав Шкрбић; АОВ - 
Предраг Загорац; АОП - Војислав Шкрбић; АОШ - Предраг Загорац; АС Ниш - Војислав 
Шкрбић; АС НС - Војислав Шкрбић. Због одсуства са састанка своје предлоге нису дали 
представници АОЧ и АС Јастребац. Предложени каднидати прихватили су кандидатуру. 

Гласањем је утврђено следеће: 

5 гласова - Војислав Шкрбић  

1 глас - Предраг Загорац  

1 глас - уздржан  

ОДЛУКА: 

Већином гласова, изабран је нови председник Комисији за алпинизам ПСС  у 
предстојећем мандату, и то је Војислав Шкрбић. 

 

Тачка 9.  

Председник Комисије за алпинизам ПСС Војислав Шкрбић поздравио је све присутне, 
и захвалио се представницима АО и АС на указаном поверењу. Он је прихватио функцију у 
жељи и нади да ће сви чланови подједнако активно учествовати у раду новоформиране КА 
ПСС.  

Као основни задатак нове КА наводи омасовљење алпинистичке заједнице као и 
формирање нових АО и АС. Председник КА обећава добру комуникацију и свима жели 
успешан рад. 

 



Тачка 10.  

Већина чланова Комисије за алпинизма ПСС-а дискутовала је о приоритетима рада 
Комисије у предстојећем четворогодишњем периоду.  

ОДЛУКА: 

Као приоритет у наредном четворогодишњем периоду Комисија за алпинизам ПСС-а ће 
се позабавити следећим питањима:  

 Правилнику о школовању 
 Нострификацији звања са УИАА стандардима 
 Смањењу зоне ризика  
 Семинару за инструкторе 
 Омасовљењу алпинистичке заједнице 

 

Тачка 11.  

Чланови Комисије за алпинизма ПСС-а дискутовали су следећим темама: 
- Реактивирањe и оснивањe АО и АС .  
- Учешћу у раду КА ПСС АО и АС чији статус још није папиролошки решен. 
- Могућност  и избор подкомисија за помоћ у раду КА ПСС 
- Приступнице и исписнице за АО и АС 

ОДЛУКА: 

Донета одлука да АО или АС чији статус још није папиролошки решен има право на рад 
у Комисији за алпинизам ПСС-а али и да се обавезују на подношење документације за 
оснивање АО или АС до краја 2015. године. Уколико АО или АС не испуни своју обавезу, 
аутоматски губи право на члана и раду Комисије за алпинизам ПСС-а (Напомена: према 
важећем Алпинистичком правилнику КА ПСС, не постоји опција реактивирања одсека или 
секције, већ само оснивање). Једногласно је установљено да сви АО и АС морају имати 
приступницу као и исписницу. 

 
Како више није било тема за разматрање Збор начелника алпинистичких одсека и  

алпинистичких секција као и њихових представника је завршио са радом.  

 

У Горњаку 11.10.2015. године Записничар 
Александра Буњевчев________________ 

 Оверивачи Записника 
Саша Пантелић             ________________  

Новица Јовановић      ________________ 


	ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

