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З А П И С Н И К 

 

 са 5. састанка комисије за високогорство и експедиције, одржане 

елекронским путем 15.5.2015.  

 
Дневни ред: 

 
1. Седница Управног одбора Савеза; 
2. Конурс за суфинансирање високогорских експедиција 2015.; 
3. Кавказ 2015; 
4. Нун 2016; 
5. Нун 2015; 
6. Конкурс за суфинансирање високогорских експедиција 2016; 
7. Допис Драгана Јаћимовића; 
8. Расподела средства за за суфинансирање високогорских експедиција 2015; 

 

Ад. 1. 
 

На 7. редовној седници Управног одбора Планинарски савез Србије која је 
одржана 16. априла 2015. извршен је распоред буџетских средстава за 2015. 
годину по комисијама Савеза. Наша комисија има на располагању 550000.00 

динара 
 

Ад. 2. 
 
Председник комисије је упутио допис 20.4.2015. друштвима/клубове 

односно вођама експедиција који су се пријавили на конкурс за суфинансирање 
високогорских експедиција из календара друштва/клубова у 2015. години да 

потврде реализацију истих до 27. априла 2015. како би се извршила расподела 
средства организаторима. До предвиђеног рока, реализацију експедиција су 
потврдили: 
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) 

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) 

 

Висина средстава за суфинансирање високогорских експедиција износи 110000 
динара (словима:стодесетхиљададинара) по експедицији. Вође експедиција или 
планинарска друштва/клубове организатори експедиција треба да контактирају 

канцеларију Савеза око начина исплате средстава. 
  

Ад. 3. 
 

Лазар Попара нас је известио да у току 205. неће бити реализована 

експедиција Дамаванд 2015. (20.07.- 01. 08 2015.) већ Кавказ 2015. (29.07.-
10.08. 2015.). Организатор успона је ПСД Железничар, Нови Сад и не тражи 

суфинансирање експедиције. 
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Ад.4. 
 

Нажалост пошто је дошло  до неспоразума  па елаборат прве у низу 
експедиција пројекта Националних експедиција Савеза  Нун 2015. није прослеђен 

Министарству омладине и спорта у циљу суфинансирања такмичења и 
манифестација од интереса за Р. Србију без чије подршке је немогуће 
реализовати овакав пројекат, почетак пројекта померен је за 2016. годину.  

11.3.2015. је достављен елаборат експедиције Србија Нун 2016. Канцеларији 
Савеза како би био благовремено достављен Министарству омладине и спорта. 

 
Ад.5. 
 

Ескпедиција Нун 2015. неће се реализовати из већ поменутих разлога, а 
Планинарски савез Војводине настоји да у замену те експедиције организује 

јесењу на подручје Хималаја или Анда. Још није одређен врх. 
 

Ад.6. 

 
На Конкурс за суфинансирање високогорских експедиција 2016. који је 

расписан 17.04.2015. до предвиђеног рока 10.05.2015. године ни једна 
експедиција није конкурисала. 

 

Ад.7. 
 

Драган Јаћимовић организатор Прве хималајске женске експедиције 
председнику комисије доставио је мејл (у прилогу овог записника је) 6.5.2015. да 
је његов клуб донео одлуку да се захвали ба додељеним средстива за 

суфинансирања и да их не узме. 
 

Ад.8. 
 

После одустајања Драгана Јаћимовића од суфинансирања Прве хималајске 

женске експедиције висина средстава за суфинансирање високогорских 
експедиција из календара друштва/клубова у 2015. години износи 137500.00 

динара 
 

 
 
Након предвиђеног рока за изјашњење сагласни чланови за усвајање  

записника са 5 седнице комисије за високогорство и експедиције су: 
Миланка Арсић, Бобиша Мариновић, Нинослав Јорданов, Александар 

Рашин и Миливој Ердељан 
 
 

  

 
 

 



 3

 
 

 

Dragi Milivoj, 

 

Hvala na odobrenim sredstvima i hvala što ste prepoznali trud koji smo uložili u 

prethodnih godinu dana kao klub da organizujemo ovu ekspediciju.Devojke su bile 

hrabre, vodja mudar i sve se na kraju završilo veoma pozitivno.Stekle su novo 

iskustvo i sada mogu da rastu kao tim. 

 

Planinarski pokret u Srbiji je dobio dobru promociju u medijima, što će nadam se 

omogućiti drugim klubovima da lakše dodju do sredstava za nove ekspedicije. 

 

Mi ovoga puta nismo imali podršku Ministarstva sporta, a ni drugih državnih 

institucija, lokalne samouprave, javnog serivisa itd. Sav novac smo prikupili od 

privatnih kompanija i sami smo organizovali i promovisali ekspediciju.Ministarstvo 

sporta je čak odbilo da podrži prvu žensku ekspediciju u medijima jer kako su rekli " 

to je previše rizična aktivnost koja bi mogla loše da se odrazi na rejting sadašnjeg 

ministra, ako nešto krene po zlu". 

 

Takodje mislim da je ovo prvi put u istoriji PSS da jedan klub organizuje i finansira 

članove drugih planinarskih klubova u jednoh himalajskoj ekspediciji, a  sve to bez 

podrške države. 

 

Zbog svega toga PK Extreme Summit Team je doneo odluku da se zahvali na 

dodeljenim sredstvima uz preporuku da iznos od 110.000 dinara podele preostala 

ćetiri kluba sa spiska koji organizuju ekspedicije u 2015 godini. 

 

Molim te da ovaj dopis proslediš UO PSS kako bi se upoznali sa našom odlukom. 

 

Sportski pozdrav, 

 

Dragan Jaćimović 

Extreme Summit Team 

 

6. мај 2015. 

 


