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З А П И С Н И К 

 

 са 4. састанка комисије за високогорство и експедиције, одржане 

елекронским путем 21.1.2015.  

 
Дневни ред: 

 
1. Извештај комисије; 

2. Разговор са председником Савеза о допису “Недоумице“; 
3. Конурс за суфинансирање високогорских експедиција 

 

Ад. 1. 
 

Одлучено је да се у извештај комисије за високогорство и експедиције за 
2014. годину уврсте сви планинари чланови Савеза који су попели врх преко 
4000 метара, а у извештај организованих високогорских експедиција само оне 

које је организовало друштво или клуб чланица савеза или ако је ангажована 
инострана агенција. 

 
Ад. 2. 

 

У понедељак 22.12.2014. године после састанка Комисије за кадрове, 
признања, награде и категоризацију председник Савеза Борис Мићић и Миливој 

Ердељан имали су састанак поводом дописа Комисије за високогорство и 
експедиције “Недоумице“. После разговора договорено је се писменим путем 
обавести чланови комисије о току разговора, а да председник Савеза Борис 

Мићић и начелник Исо Планић дођу на предстојећи састанак комисије и да дају 
додатне одговаре ако је потребно. По доспећу писаног записа, исти ће бити 

прослеђен члановима комисије 
 

Ад. 3. 

 
Председник комисије извештава да је по расписаном конкурсу за 

суфинансирање високогорских експедиција из календара друштва/клубова у 
2015. години  до 31.12.2014. стигле следеће пријаве: 

Датум Назив експедиције Организатор врх 

10.4.-

2.5.2015. 

Прва хималајска женска 

експедиција 

PK “Extreme Summit 

team”, Beograd 

Hiunchuli (6441 м) 

1/22.7.2015. Елбрус 2015. ПК “Јастребац”, 

Крушевац 

Елбрус (5642 м) 

20.7.-

1.8.2015. 

Високогорски успон 

„ДАМАВАНД 2015.“ 

ПСД Железничар, Нови 

Сад 

Дамаванд (5671 м) 

29.7.-

24.8.2015. 

Експедиција Србија Нун 

2015.  

ПС Војводине, Нови Сад Нун (7135 м) 

31.7.-

24.8.2014. 

Експедиција Памир 2015. ПК “Балкан”, Београд Пик Лењин (7134м) 

2/18.8,2015. Кавказ 2015. ПСК “Двиг”, Владичин 

Хан 

Елбрус (5642 м) 

Казбек (5033 м) 

15.9.-

8.10.2015. 

Српска експедиција 

Carstensz Pyramid 2015. 

ПК “Камена гора”, 

Пријепоље 

Carstensz Pyramid

(4884 м)  

 

Висина средстава за суфинансирање високогорских експедиција на основу 

конкурска биће одређења пошто будемо извештени од Управног одбора Савеза о 
висини буџета наше комисије за 2015. годину. 
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Након предвиђеног рока за изјашњење сагласни чланови за усвајање  питања за 

Секретаријат и Начелника Савеза су: Миланка Арсић, Александар Рашин и 
Миливој Ердељан 

 
  

 

 
 
 

 


