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ПЕРИОД ОД 2011-2015. 

 Начелништво у садашњем саставу, почело је са радом, после избора на варедном Збору, 

крајем 2010. године. Практично, ради од 2011. године.  

 У то време, Служба је после 13. година од оснивања, са својих:  384. члана, наставним 

тимом од   5 инструктора, разрађеним програмима и плановима обуке, правилницима који су у 

значајној мери регулисали њене делатности и положај у планиарству Србије, досегла завидан 

ниво, који је довео до одпочињања процедуре за добијање сертификата од UIAA.  

 Динамичан развој довео је и до проблема, од којих је већина успешно решавана, али су се 

неки и гомилали, што је довело до формирања радне групе ПСС и потом, ванредног Збора, који је 

изабрао садашње начелништво.  

 Уочивши као проблеме, недовршеност укупне регулативе Службе, која оставља 

недоумице, неусклађености и сувише дискреционих права начелништву и наставном тиму, 

компликован и недовољно одређен однос између Комисије, начелништва, наставног тима и УО 

ПСС, који је довео до сукоба ингеренција, одсуства великог броја, врло угледних водича из 

чланства у Служби, мандат смо преузели са циљем да ове тешкоће превазиђемо и наставимо 

убрзан развој који је Службу карактерисао од оснивања.  

Током протеклих година, у значјној мери смо успели у томе.  

Правна регулатива је заокружена и верификована од стране УО ПСС, дискрециона права а самим 

тим и лични однос у решавању проблема сведени су на минимум, односи међу органима јасно 

хијерархиски уређени, као и подела послова, уз поштовање стручности али и целовитости 

организације којој припадамо.  

Ово је довело до тога да данас готово сви водичи највећег угледа јесу чланови Службе, а неки од 

њих и чланови Комисије, начелништва и наставног тима. Начин уласка у наставни тим, као и 

стицање статуса прецизно је регулисан, а тим је знатно проширен.  

 Анексом споразума између ПС РС и ПСС, правно су регулисани односи њихових Служби 

водича.  

 Завршен је процес уласка Заслужних водича у Службу, путем полагања испита без 

наставе.  



 Превазиђене су почетне тешкоће у односу са ментором UIAA и процес је успешно 

завршен добијањем сертификата за III и II категорију. Уз помоћ УО ПСС, члана одговарајуће 

комисије UIAA, Лазара Попаре и инструктора  UIAA Матјажа Шеркезија, контакти са овом 

организацијом су постали перманентни и успостављен је систем обуке наставног тима по 

стандардима УИАА, који је почео похађањем лавинског течаја, а наставља се похађањем 

ледничког течаја.  

 Уведена је нова I-б категорија, која водичима друге категорије, са завршеним ледничким 

течајем по стандардима UIAA, омогућава вођење у свим условима до 6000м, а школовање ће 

почети 2016. године.  

 До краја је разрађен програм обуке за I категорију и она ће почети 2017. године.  

 Уведена је електронска база података о члановима Службе.  

 Са UIAA усаглашен је изглед нове ИД картице, што нам омогућава да новим картицама 

извршимо обнову лиценце. Одржано је 4 летње и 3 зимске обуке, чиме је број лиценцираних 

водича порастао са 384 на 542.  

Уведена су редовна предавања за обнову и иновирање знања, током редовних Зборова.  

 Усвојен је програм обележавања 20 година од оснивања Службе, чија реализација почиње 

у 2016. години и одвијаће се током те и јубиларне 2017. године.  

 Направљен је пројекат за проглашавање Сопотнице за национали центар за обуку 

планинарских водича.  

Усвојен је предлог Владимира Матковића за рангирање водича по успешности, чија ће примена 

почети 2016. године и омогућити да сваке године буду проглашавани најуспешнији водичи у 

више категорија.  

 Приручник за обуку, није завршен. Координатор израде приручника је на директно 

питање начелника, када ће приручник бити готов одговорио „кад буде“ а на питање, може ли 

Служба недовршену скрипту и под којим условима користити и 2015. године, одговорио је „да 

може", уз цену од 120.000,00 динара али само за коришћење на летњој обуци, што значи, да не 

купујемо, већ изнајмљујемо ауторска права, што је неприхватљиво. Именован је нови 

координатор Исо Планић и нов ауторски тим, који ће до средине 2016. године израдити скрипту а 

до 2017. године израдити књигу која садржи знања потребна за обуку свих категоријиа водича.  

 Уведене су додадтне обуке за трајно осигуране смерове и кањонинг, израђени програми 

обуке за њих, а пошто је у међувремену UIAA почела израду истих, ми ћеми их прихватити и по 

њима почети обуку, чим буду усвојени.  

 Водичи су израдили и предали УО ПСС, предлог нацрта закона о планинарским и 

пешачким путевима и стазама, а у изради је сличан предлог, којим би законски била препозната и 



наша водичка делатност. Пут до усвајања ових или сличних предлога биће дуг и процедурално 

компликован, али успешан завршетак је једини начин да озакоњењем заокружимо нашу 

делатност по угледу на развијене земље.  

 Да би обавили овај посао, одржали смо 21 редовни и 8 електронских састанака 

начелништва и увели обичај да тим састанцима, присуствују и учествују у раду чланови 

наставног тима и Комисије. Организовали смо четири редовна и четири ванредна Збора. За све 

састанке и Зборове, материјали су достављани унапред.  

 Добро смо сарађивали међусобно као и са УО ПСС-а, са изузетком сукоба између 

руководиоца обуке и начелника Службе, пред крај летње обуке 2014. године, који је упркос 

договору да буде превазиђен, кулминирао на Збору. Разрешен је тако што је Збор после покушаја 

смене начелника, једногласно прихвативши дневни ред, исто тако прихватио и његов годишњи 

извештај као и са једним гласом против, све предлоге начелништва изнете на Збор. Нажалост, 

иницијатор оснивања Службе је на почетку Збора, дао оставку не само на функције, већ и на 

чланство у Служби. На тај чин нисмо могли утицати ни пре а ни касније. После Збора, начелник 

је упутио позив за наставак сарадње са свима а нису га прихватили само Слободан Гочманац и 

Милорад Кличковић. Са осталима је сарадња успешно настављена кроз састанке, лавинску обуку 

наставног тима, летњу обуку водича, договор о изради приручника, и планирање даљег развоја 

Службе.  

 Првом обуком, без присуства Слободана Гочманца, којем је упућен позив да одржи 

уводно предавање, на које нисмо добили одговор, успешно је руководио инструктор Горан 

Бурић.  

 У нашем раду су нажалост, били спречени да учествују, због заузетости Иван Томик, у 

последње време Слободан Станић и због болести Милан Јаковљевић. Њима хвала на вољи и 

доброј жељи, осталима на сарадњи, посебно секретару Драгану Танасковићу, без чијег рада би 

нам домети били мањи а нечелник можда не би могао да функционише.  

 Служба је веома близу тога, да израдом приручника, извођењем новоуведених обука и 

законским регулисањем водичке делатности, постане институција, која више не зависи од добре 

воље и ентузијазма појединаца. Надам се да ћемо до тога, без обзира на улоге, заједничким радом 

ускоро доћи.  

  Магацин Службе који, поред других дужности у Служби, успешно воде инструктор Горан 

Бурић и оперативни тренер Драган Петрић, сваке године допуњавамо опремом у складу са 

годишњим планом набавки, одобреним од стране УО ПСС. Садашња опремљеност Службе 

углавном задовољава потребе обуке (техничка опрема) и рада органа Службе (лабтопови, 

штампач, екстерне меморије) и иновира се у складу са роковима употребе опреме и техничким 

иновацијама које као стандарде усваја UIAA.  



 Рад Службе финансиран је из три извора: буџетским средтсвима преко ПСС, водичком 

чланарином и упатама полазника обуке. Буџетским средствима се финасира близу 50% обуке 

водича и наставног тима, као и набавка опреме, чланарином рад наставног тима, Комисије и 

Службе (набавка канцеларијског материјала, сервисирање рачунара, путних трошкова чланова 

органа који не живе у Београду, као и штампање ИД картица за обнову лиценце). Чланарину у 

току године просечно плаћа 240 чланова Службе. Уплатама полазника обуке финасиран је 

искључиво део трошкова обуке који није финасиран буџетским средствима.  

 Сви финасијски планови, предрачуни, рачуни и путни налози, којима се правда утрошак 

средстава предати су канцеларији ПСС-а у складу са плановима које је предходно одобрио УО 

ПСС.  

 Уочено је да је један број водича не поштује мере безбедности прописане Правилником, 

као и да у жељи да умање или елиминишу своју конкуренцију, користе свој положај да другим 

водичима отежају или онемогуће рад и напредовање. Ово је вероватно највећи или један од 

највећих интерних проблема целе планинарске организације. Постоје начини да се у сарадњи са 

УО ПСС, клубовима и самим водичима ове појаве сведу на најмању меру у интересу свих. 

Служба није, нити може бити место разрешавања конфликта од чијег решавања надлежни беже, 

али може и треба да буде, а и јесте иницијатор и стручно тело за давање мишљења и давање 

решења. Са тим у вези организовали смо посебан ванредни Збор посвећен безбедности, који је 

усвојио низ сугестија и упозорења водичима, предложили смо измене и допуне Правилника о 

безбедности и дали стручно мишљење о пропустима при извођењу акције, када је то од нас 

тражено.  

 Решавање ових питања израда књиге приручника, одпочињање нових обука, повезивање 

са Службама у окружењу, као и даље побољшавање ниво знања, статуса и комуникације са 

водичима, видимо као основу и правце даљег развоја Службе.  

У Београду  14. Окт. 2015. 

 

 

 

Начелник Службе водича ПСС 

Зоран Контић, МБ 131 

 


