
Планинарски савез Србије 

Служба водича  

 

Записник са прве седнице начелништва служе водича ПСС-а одржаног 25. децембра са 

почетком у 17 часова у просторијама ПСС на Андрићевом венцу бр.2.  

Састанку су присуствовали: Зоран Контић, Драган Танасковић, Миланка Арсић. Драган 

Павловић, Слободан Жарковић, Исо Планић и Горан Бурић. 

За први састанак начелништва у новом сазиву предложен је следећи дневни ред:  

1. Избор кандидата за чланове Комисије службе водича ПСС.  

2. Извештај о финансијском стању Службе.  

3. Предлог листе набавки до краја нове године.  

4. Договор око уређивања базе података Службе ПСС  

5. Штампања нових ИД картица ради продужења и овере нових лиценци.  

6. Усвајање пројекта „Елбрус“.  

7. Усвајање измењеног и попуњеног правилника о категоризацији водича.   

8. Разно 

- За чланове комисије су предложени и изабрани: Зоран, Контић, Фахир Демчовић 

и Јеленко Тодоровић. 

- 2015 годину служба завршава са 142.000,00 динара у готовом новцу и 22.000,00 

на рачуну савеза.  

- До краја  године од фирме Инфотим је набављена једна акциона камера 

произвођача „Garmin“ - GARMIN VIRB XE. 

- Мирјана Вукотић, члан начелништва је део базе података унела у електронски 

регистар и договорено је да Драган Танасковић, Мира и Горан Бурић до краја 

фебруара усагласе електронску базу са папирима у савезу. Потребно је да се 

одвоје водичи који испуњавају услове за оверу лиценце од оних који нису.  

- За ИД картице је договорено да се од произвођача картица  добије понуда за 

штампање по комаду а колико су спремни да нам ураде картица ако уплатимо 

100.000,00 динара одмах.  

- Правилник  о категоризацији водича биће спреман за следећи сатсанак јер 

Владислав Матковић није доставио мешовито бодовање. Миланка Арсић је 

предложила да водичи сами одреде  којих 10 ( десет ) акција  ће пријавити за 

категоризацију. 



 

 

- Под разно је договорено да се енглески назив Mountaineering guid- Планинарски 

водич промени у Mountain Guide - Планински водич. За састанка је урађена 

анализа назива за водиче у земплама ЕУ, државама северне Америке, Индије и 

Непала и константована је усавлашеност са предложеним називом.  

- Зоран Контић је напоменуо да је у разговору са Слободаном Гочманцем 

констатовано да у правилницима службе мора да се промени преамбула јер не 

стоји датум кад је збор донео тај правилник, такође је Горан Бурић напоменуо да 

од 2009 када је збор проширио инструкторски тим ни једном инструктороу није 

верификовано звање од стране УО ПСС-а. 

- Напоменуто је да ће у току недеље Зоран Контић а почетком јануара Исо Планић 

контактирати све писце текстова за књигу о планинарењу и  подести их да свој 

текстове доставе. 

Записник водио 

Горан Бурић 

         

У  Београду 

03/01/2016. 

 

 

 

 

 

Начелник Службе водича ПСС 

Зоран Контић МБ131 

     

 


