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З А П И С Н И К 

 

 са 1. састанка комисије за високогорство и експедиције, одржане 

25.9.2014. у Планинарском савезу Србије у Београду са почетком у 10,00 h.  

ПРИСУТНИ: Миланка Арсић, Александар Рашин, Бобиша Мариновић и Миливој 
Ердељан  

ОДСУТНИ: Нинослав Јорданов (оправдано због посла) 
 

Дневни ред: 
 

1. Смернице рада комисије. 

 
Ад. 1. 

 
- Да се прикупе подаци за евиденцију-регистар високогорских успона 

(врхови преко 4000 метара) планинара Србије; 

- Да се прикупе подаци за евиденцију-регистар високогорских експедиција 
(врхови преко 4000 метара) планинара Србије; 

- Да се што пре прикупе подаци за високогогорске успоне и експедиције за 
2014. годину како би ушли у извештај савеза; 

- Све активности високогораца поставити на сајт савеза;  

- Да се отвори  facebook страница комисије; 
- Да се прикупе  и архивирају  извештаји са експедиција у посебан регистар 

у канцеларии савезу и у електронском облику; 
- Да на основу приспелих  извештаја ради на промовисању резултата 

планинарској и широј јавности; 

- Да комисија вреднује постигнуте резултате и предлаже савезу доделу 
признања, поводом Дана планина, на годишњој скупштини Савеза или сл 

- Да предлаже високогорце за категоризацију; 
- Да на основу категоризације предлаже стипендисте; 
- Да заједно са Управним одбором савеза предложи надложној институцији 

промену старосне границе за доделу стипендија високогорцима; 
- Да се организује Национална експедиција Савеза и у том циљу изради 

Правилник експедиције; 
- Да експедиција Нун /7135 м/ 2015. (Индија) коју организује ПС Војводине 

буде прва у низу Националних Експедиција ПС Србије, како се не би 
губила још једна година и чекало да се тек 2016. крене у организацију 
Националне експедиције ПС Србије; 

- Да буџет комисије за 2014. години, пошто су све експедиције реализоване 
за 2014, усмери на eкспедицију НУН 2015. куповина авионске карте до 

краја децембра; 
- Да се средства намењена  за рад комисије за наредну годину утроше на 

основу расписаног конкурса за организацију експедиција; 

- Комисија предлаже Управном одбору да у основном програму повећа 
годишњи буџет комисије, јер предвиђена средства за рад комисије за 

високогорство и експедиције нису довољна  ни за две авионске карте; 
- Да се у Правилнику о извођењу високогорских експедиција у Члану 3. 

Брише реч виши од 6000 м, а уместо ње допише реченица „који надлежна 

државна институција категорише“; 
- Да се у Правилнику о извођењу високогорских експедиција у Члану 13. 

Допише нови став који гласи „да има спортски лекарски преглед код 
овлашћених институција“; 
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Састанак завршен у 12,30 h. 
 

 
  

 

 
 
 


