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З А П И С Н И К 
 

са 7. састанка комисије за високогорство и експедиције, одржаног 

7.9.2015. у Планинарском савезу Србије у Београду са почетком у 10,00 h.  

ПРИСУТНИ: Миланка Арсић, Александар Рашин и Миливој Ердељан  

ОДСУТНИ: Нинослав Јорданов (оправдано због посла), Бобиша Мариновић 
 

Дневни ред: 

 
1. Допис “Недоумице“; 
2. Суфинансирање високогорских експедиција 2015; 
3. Конкурс за суфинансирање високогорских експедиција 2016; 
4. Радна верзија Правилника Националних експедиција; 
5. Националних експедиција Нун 2016; 
6. Разно; 

 
Ад. 1. 

 

 
У циљу што бољег и успешнијег  рада комисије и решавања наших недоумица 

22.11.2014. упућен је  допис Председнику и Секретаријату Савеза. Председник 
Савеза Борис Мићић и Миливој Ердељан 22.12.2014. године имали су састанак 

поводом нашег дописа. Договорено је да се писменим путем обавести чланови 
комисије о току разговора, али нажалост до данашњег састанка  комисије није 
достављен запис са тог састанка. 

 
 

Ад.2. 
 

Савез је суфинансиране високогорских експедиција у 2015. години: 
Датум Назив експедиције Организатор врх 

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) 

15.7.-

3.8.2015. 

Кавказ 2015. ПСК “Двиг”, Владичин 

Хан 

Елбрус (5642 м) 

Казбек (5033 м) 

Ескпедиција Нун 2015. неће се реализовати јер елаборат није прослеђен 

Министарству омладине и спорта у циљу суфинансирања такмичења и 
манифестација од интереса за Р. Србију, већ се реализовати експедиција на Охос 
дел Саладо (6893 м) највиши вулкан на свету од 31. децембра 2015 до 23. јанура 

2016. 
 

Ад.3. 
 

На конкурс за суфинансирање високогорских експедиција у 2016. години који 
је био расписан 17.04.2015. до предвиђеног рока 10.05.2015. године ни једна 
експедиција није конкурисала. 

Једногласно је усвојено да у току 2016. године буде организована и 
суфинансирана једна заједничка експедиција за десет млађих планинаре до 

максимално 30  година (предност ће имати млађи од 25 година) на Кавказ. Права 
учешћа ће бити одређена на основу конкурса комисије. Водичи ће бити Миланка 
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Арсић и Александар Рашин, а организатор Савез. Конкур ће бити расписан до 

краја септембра 2015. 
 

Ад.4. 
 

Једногласно је усвојен (Нинослав Јорданов се мејлом изјаснио да подржава) 
предлог Правила Националне експедиције. Предлог Правила ће бити достављена 
Управном одбору Савеза на усвајење по подршци Министарства омладине и 

спорта у циљу суфинансирања такмичења и манифестација од интереса за Р. 
Србију. 

 
Ад.5. 
 

Председник комисије сматра да није добро водио рад комијије јер није успео 
да реализује главни циљ комисије да организује Националну експедицију. 

Предлаже да у случају да експедиција Нун 2016. не буде подржана од 
Министарства омладине и спорта у циљу суфинансирања такмичења и 
манифестација од интереса за Р. Србију поднесе оставку на место председника 

комисије. 
Комисија сматра да је дала конструктиван допринос раду Савеза. Циљеви које 

је себи поставила нису реализовани, али разлози за релативан неуспех резултата 
су околности на које комисија није имала утицај. Мишљења смо да би оставка, 
која се намеће као последица одсуства жељених резулата просто намеће, не би 

допринела бољем позиционирању високогорства у Савезу. Циљеви и визија 
развоја високогорства код постојеће комисије нису измењени и наставићемо се за 

њих залагати  и на њиховом остваривању радити у наредном периоду. 
 

Ад.6. 

 
Председник Комисије извештава да је Лазару Попари дат један предлог 

дописа за Спортски савез Србије у циљу предлога промена старосне границе за 
доделу стипендија високогорцима. Колико је председнику комисије познато допис 
још није упућен Спортском савезу Србије. 

 
 

Састанак завршен у 12,30 h. 
 

 
 
 

  

 
 


