
 

Планинарски савез Србије 

Служба водича  

 

ЗАПИСНИК 

са ХXII Збора водича ПСС одржаног 05. децембра 2015. године у 

свечаној сали Општине Стари Град у Београду са почетком у 11.00. 

 

Збор је у 11h 45 мин отворио начелник Службе водича Зоран Контић. Пре избора радних 

тела и усвајања дневног реда, одржано је предавање о ГПС уређајима и њиховом коришћењу у 

организацијеи и реализацији представништва фирме ГАРМИН у Београду.  

Председавајући је у 12h 40 мин предложио присутним члановима Службе следећи 

дневни ред Збора:  

1. Избор радних тела Збора. 

- Радно председништво (три члана),  

- Записничар,  

- Оверивачи записника, (два члана),  

- Верификациона комисија, (три члана),  

- Изборна комисија, (три члана),  

2. Усвајање дневног реда:  

- Извештај верификационе комисије,  

- Извештај начелништва и начелника о раду у протеклом мандату, 

- Дискусија и гласање о извештају,  

- Усвајање листе кандидата за изборе чланова органа Службе, 

- Представљање кандидата, 

- Гласање,  

- Проглашење резултата гласања,  

- Поздравна реч новоизабраног начелника Службе.  

 
- За чланове радног председништва Збора, начелник је предложио чланове Службе: 

Ису Планића, Неду Милошевић и Зорана Контића.  

- Начелник је за записничара предложио секретара Службе Драгана Танасковића. 

- За овериваче записника предложени су Јармило Соботка и Небојша Станић. 

- За чланове верификационе комисије предложени су:  Милан Лончар, Мира Прокић 

и Миломир Ћировић 



- За чланове изборне комисије предложени су: Илија Андрејић, Драган Павловић Поп 

и Љубомир Попов.  

Предложени састав свих радних тела Збор је усвојио једногласно.  

1. Предложени дневни ред усвојен је једногласно и на основу предлога начелника већином 

гласова  усвојено је да се предлог извештаја начелништва и начелника не чита. У 

дискусији која је уследила, начелник је изложио допуну финасијског плана за период од 

последњег Збора. На основу предлога Радета Кнежевића установљено је да 11 чланова 

није добило предлог извештаја пре Збора.   

- Начелник је навео измене језичке природе које су унете у предлог извештаја и после 

гласања, предложени текст извештаја усвојен је већином гласова , са пет (5) 

уздржаних.  

- Начелник је прочитао листу кандидата, на основу приспелих пријава Клубова и 

чланова Службе.  

- За начелника Службе кандидован је Зоран Контић 

- За секретара Службе кандидован је Драган Танасковић 

- За чланове начелништва Службе водича предложени су следећи кандидати (од којих 

се бира највише седам кандидата):  

- Миланкa Арсић 

- Горан Бурић 

- Мирјана Вукотић  

- Фахир Демчовић 

- Дарко Жарић 

- Слободан Жарковић 

- Драган Јаћимовић  

- Радољуб Кнежевић 

- Иван Ковачевић  

- Бобиша Мариновић 

- Иван Обућина  

- Драган Павловић 

- Славиша Петровић 

- Недељко Пештерац  

- Исо Планић  

- Јеленко Тодоровић 

 

Након што је прочитао прдедложену листу кандидата, начелник је представљао 

по наведеном реду сваког кандидата или је то учинио његов предлагач. Нагласио 

је да је листа састављена од равноправних кандидата од којих сваки заслужује да 

буде део начелништва и предложио је да се без обзира на избор,  неизабраним 

кандидатим достављају дневни редови за састанке, као и извештаји о раду 

начелништва и да се тражи њихово мишљење и ставови, а потом је листа 



стављена на гласање и збор је усвојио већином гласова са јеним уздржаним 

гласом.  

  

Потом је начелник обавестио Збор да је Надзорни одбор ПСС указао на то 

да чланови Службе из Републике Српске који нису чланови неког од клубова 

учлањених у ПСС, по члану 54. Статута ПСС, не могу имати право гласа.  

У дискусији овим поводом, Љубиша Араманда је навео да је члан и 

удружења пилота Србије и да једино са планинарима има проблема и да је на 

овом Збору прекршен споразум о специјалним и паралелним везама и да није  

испоштован Анекс о сарадњи између две Службе па сматра да због тога треба, 

да се обрате министарству спорта Србије.  

Душко Блажић, инструктор СВПСС, навео је да има значку са бројем 30 и 

да је поносан на свој статус у Служби водича ПСС и да се Анекс о сарадњи две 

Службе увек поштовао. Такође је навео да је помогао у сарадњи и као начелник 

Службе водича РС, такође и да су двојица планинара из РС представљали и 

Србију на успонима на Хималајима. Навео је да као држављанин и пензионер 

Србије жели и да ће учествовати у гласању на Збору.  

Иван Ђукић, секретар Службе водича РС, навео је да је до сада гласао и 

равноправно учествовао на два Збора и да то невиди као проблем, да гласа и на 

овом изборном Збору.  

У одговору на дискусију колега из РС, председавајући је нагласио да 

постоји упозорење о гласању Надзорног одбора ПСС, које мора да се поштује и 

да сматра да постоји договор о сарадњи а да институцијално нема довољно 

сарадње и да је неопходно да се, према Анексу споразума о сарадњи два Савеза,   

она подигне на институцијонални ниво оба Савеза и Службе као и да приликом 

прошлогодишњег покушаја смене начелника у којем су учествовали и неки од 

водича из републике Српске, њима право гласа није било ускраћено, јер није 

постојала интервенција Надзорног одбора ПСС.   

 

У 14h 15 мин, отпочело је гласање и око 15h, члан изборне комисије Драган 

Павловић Поп, прочитао је део Записника о утврђивању резултата избора  

 

Комисија је утврдила да су од 147 подељених гласачких листића, 4 гласачка 

листића била неважећа. Након пребојених гласачких листића, комисија је 

утврдила да је :  

1. За начелника је изабран Зоран Контић, за којег је гласало 111 водича са 

правом гласа.  

2. За секретара је изабран Драган Танасковић, за којег је гласало гласало је 120 

водича.  

 

- За кандидата: Миланкa Арсић, гласало је 91 водича.  

- За кандидата: Горан Бурић, гласало је 67 водича. 

- За кандидата: Мирјана Вукотић, гласало је 66 водича.  

- За кандидата: Фахир Демчовић, гласало је 38 водича. 



- За кандидата: Дарко Жарић, гласало је 27 водича. 

- За кандидата: Слободан Жарковић, гласало је 72 водича. 

- За кандидата: Драган Јаћимовић, гласало је 103 водича.  

- За кандидата: Радољуб Кнежевић, гласало је 65 водича. 

- За кандидата: Иван Ковачевић, гласало је 25 водича.  

- За кандидата: Бобиша Мариновић, гласало је 65 водича. 

- За кандидата: Иван Обућина, гласало је 23 водича.  

- За кандидата: Драган Павловић, гласало је 80 водича. 

- За кандидата: Славиша Петровић, гласало је 39 водича. 

- За кандидата: Недељко Пештерац, гласало је 64 водича.  

- За кандидата: Исо Планић, гласало је 124 водича.  

- За кандидата: Јеленко Тодоровић, гласало је 60 водича. 

 

3. На осниву избројених гласова, изабрано је начелништво у саставу:  

 

Исо Планић, Драган Јаћимовић, Миланка Арсић, Драган Павловић, Слободан 

Жарковић, Горан Бурић и Мирјана Вукотић.   

 

Збор је након прочитаних резултата гласања у 15h и 20мин, завршен поздравним 

говором новоизабраног начелника.  

 

   

У  Београду 

05/12/2015. 

Записничар 

 

Драган Танасковић 

Оверивачи записника: 

 

Јармило Соботка 

 

Небојша Станић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник Службе водича ПСС 

Зоран Контић МБ131 

     

 

 


