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ИЗВЕШТАЈ СА АКЦИЈЕ   ''35 БОЖИЋНИ УСПОН НА РТАЊ'' 

 
 Божићни успон на Ртањ, у организацији Омладинско планинарско – смучарског 
друштва ''Драган Радосављевић'' из Зајечара, одржава се узастопно од 1983 године.  
Ове године успон је одржан 13. Јануара, и на њему је учествовало око 1255 планинара из око 
100 планинарских друштава и организација из целе Србије али и из Републике Српске и Црне 
горе. Суорганизатор овог успона је планинарски савез Србије, а покровитељ град Зајечар.  
 
 Отварање акције било је у 8:30 часова испред мотела ''Балашевић'' на путу Параћин – 
Зајечар. На отварању је добродошлицу учесницима пожелео председник друштва Мирослав 
Жикић, а акцију је отворио потпредседник планинарског савеза Србије Драгослав Гогић. 
Након отварања, учесници су се ка врху упутили из два правца: северног и јужног. Успон се 
одвијао по изузетно лошим временским условима, уз јак ветар и по клизавом терену. Стазу је 
обезбеђивало 35 - оро припадника горске службе спасавања Србије.  
 
 С обзиром на то да је Планинарски савез Србије ове године обезбедио признања која 
су нам недостајала (бронзане, сребрне, златне значке и плакете) учесницима који су стекли 
право на исте су и додељене. Укупно је подељена 51 бронзана значка, 25 сребрних и 18 
златних значки. Укупан број учесника који је стекао право на плакету успона, остваривши свој 
15 – ти успон је 9. Овим учесницима плакете ће бити достављене на кућну адресу с обзиром 
на то да је било кашњења у испоруци због рекламације коју смо уложили. Право на плакету 
успона стекли су следећи планинари: 

- Јовић Светлана, ПСК ''Копаоник'' Београд 
- Јелић Жељко, ПК ''Челик'' Смедерево 
- Ракочевић Перо, ПД ''Железничар'' Београд 
- Маријановић Властимир, ПСК ''Копаоник'' Београд 
- Ћућуз Ковиљка, ПСД ''Копаоник'' Београд 
- Аранђеловић Петар, Клуб љубитеља Тимочких пруга, Зајечар 
- Драган Павловић, ПК ''Челик'' Смедерево, 
- Миомир Јовановић, ПК ''Шиљак'' Бољевац 
- Јеленко Тодоровић, ПК ''Шиљак'' Бољевац 

Од почетка вођења евиденције укупно је додељено 779 бронзаних значки, 220 сребрних, 45 
златних значки и 17 плакета. 
 

Најмлађи учесник на успону од дечака је Давид Филиповић из планинарског друштва 
''Јаворак'' Параћин, а најмлађа девојчица је Јована Аксић из ПД ''Букуља'' из Аранђеловца. 
Најстарија учесница је Богданка Ракоњац из ПД ''Букуља'' Аранђеловац.  

Компанија '''Орифламе'' обезбедила је за најстарију учесницу и најмлађе учеснике пргодне 
поклоне, као и за свако друштво које је учествовало. 

 
Покривеност обе стазе од стране горске службе спасавања била је у довољном броју. Уз 

ситније пропусте и са наше и са њихове стране углавном је све било у реду. Међутим, 
желимо скренути пажњу на пар ствари које би по нама морале да се промене у будућности 

mailto:draganradosavljevic.za@gmail.com
http://www.opsddraganradosavljevic.rs/


када је у питању учешће горске службе спасавања у обезбеђивању Републичких 
планинарских акција које смо приметили као недостатак.  

 
1. Наше мишљење је да би ГСС и организатор требало да буду као један тим и да буду у 

сталној комуникацији током извођења акције, јер нам је заједнички циљ безбедност свих 
учесника на акцији.На жалост, и ове године као и неких  ранијих, та комуникација није била на 
нивоу који је потребан, осим одређених изузетака. Добар број припадника службе спасавања 
је на питање организатора ''Где је зачеље'' одговаро са ''Шта те брига, то је наша интерна 
комуникација''. Такође, на питање о томе да ли има повређених и који је број добили смо 
исти одговор.  

 
2. Ове године, горска служба је свој штаб држала у одвојеној згради од штаба акције 

организатора и с обзиром на претходно наведено, немамо званичан извештај о броју 
повређених и типу повреда, зато и нису саставни део овог извештаја. Ово такође треба бити 
кориговано у будућности на Републичким акцијама, и да горска служба треба да обавести 
организатора шта се дешава.  

 
3. Такође сматрамо, да једна екипа ГССа мора да прати зачеље успона заједно са 

чистачима – водичима које је обезбедио организатор и да раде као тим. Организатор 
обезбеђује чистаче који познају стазу и за оне који занемоћају и заостану у случају да могу 
самостално да се крећу да их доведу до циља. Међутим, како су ти занемоћали, врло близу 
тога и да им позли, што се ранијих година и дешавало, тзв. Чистачи или зачеље, није стручно 
оспособљено да укаже прву помоћ, већ припадници ГСС-а. Напомињемо да ово није проблем 
само сада, и ранијих година се то дешавало, осим 2016 и 2017 године када су припадници 
ГССа пратили зачеље организатора и заједно се спустили до циља.  

 
4. Препорука за ГСС: да за вође екипа ГСС-а на републичкој акцији одређују људе који 

поред стручности поседују и основне вештине комуникације и кореспонденције између 
партнера тј. организатора и ГСС-а, како би се избегла ситуација која се десила на Ртњу, да 
вођа екипе у штабу акције, испред учесника акције урла на организатора, маше рукама са 
радио станицом испред лица у више наврата. И поред тога, организатор је покушао да смири 
ситуацију, и објаснио да он са ситуацијом која је довела до свега тога нема везе и да је у целу 
причу тек сад упућен, вођа екипе ГССа је више пута полазио, враћао се и викао. Ако 
изузмемо чињеницу да је организатор бар дупло старији од вође екипе ГСС-а, да је овај 
успон организовао можда и пре него што је вођа екипе рођен, да заиста никакве везе није 
имао са ситуацијом због које је на њега викано и упутио вођу екипе ГССа на особу са којом 
треба да реши односе, морамо узети у обзир бар да је на овој акцији организатор тај који је 
одговоран за све животе на планини, а да је ГСС партнер који је помогао да све прође у 
најбољем реду.  Стога смо мишљења, због претходно наведеног, да организатор и 
припадници ГССа треба да сарађују и размењују информације као тим. Без икакве жеље да 
било ко коме командује. Надамо се да ћете ову нашу препоруку уважити, и на наредним 
републичким акцијама за вође екипа одредити људе који поред способности и вештина 
потребних за ГСС поседују и вештину говора и договора.  

 
 

ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА СА ''35. БОЖИЧНОГ УСПОНА НА РТАЊ'' 
 
Поштовани, 
 
Достављамо Вам допуњену табелу са коначним списком учесника акције по друштвима и 
организацијама. Извињавамо се што је извештај по неколико пута допуњаван и мењан, али 
нека друштва из оправданих разлога нису доставила спискове на дан учешћа па су то 
урадила накнадно, а у два случаја и ми смо грешком послали спискове назад заједно са 
захвалницама и учесничким књижицама. 
 
 
Сматрамо да смо дужни да напоменемо и да Вас обавестимо да до дана сачињавања 
овог извештаја, 29.01.2018. године, нисмо добили извештај Горске службе спасавања 
Србије везан за одржавање Божићног успона на Ртањ. Ми смо наш извештај ГСС-у 
уредно доставили истог дана када и ПСС-у и контролору ПСС-а. Такође, ни једне године 
до сада, од када ГСС учествује у овој акцији, нисмо добили њихов извештај.  
 
 



Како смо незванично сазнали да је Горска служба урадила свој извештај и проследила 
га органима Савеза, и да је у њему изнела неке податке које сматрамо спорним, 
осећамо се обавезним да неке ствари и појаснимо. За случај да такав извештај није 
сачињен, сматрајте овај део на даље неважећим.  Ако такав извештај заиста постоји 
молимо да пажљиво прочитате оно што је даље наведено.  
 
 
Како незванично сазнајемо, у свом извештају као и прилогу извештаја, Горска служба 
спасавања није се осврнула и није одговорила ни на један од наших навода који се односе на 
учешће ГСС-а. Да ли зато што сматрају организатора недовољно битним да треба да му 
пошању извештај, или да одговоре на примедбе које нису биле упућене злонамерно већ ради 
повећања безбедности учесника. Ми остајемо при свим претходно изнетим тврдњама у 
извештају, и пре свега сматрамо да ГСС треба да буде на зачељу са водичима које је 
организатор поставио не као чистачи на стази већ као помоћ занемоћалима. 
 
 
Ради утврђивања истине, и из разлога лепог понашања, сматрамо да нам је дужност да 
одговоримо, незванично, с обзиром да званични извештај нисмо добили, на оно што смо чули 
а где смо прозвани. Ми немамо шта да кријемо, и из тог разлога је извештај јаван. 
И кренућемо по тачкама.  
 
 
У незваничном извештају ГСС-а осврћу се на прошлогодишњи извештај и на уочене 
проблеме у организацији и да ми нисмо ништа предузели да те проблеме решимо. 
Изузтено ценимо стручност и мишљење Горске службе спасавања, и свакако би нешто 
предузели да решимо одређене недостатке и проблеме на које се позивају из 
прошлогодишњег извештаја, ДА НАМ ЈЕ ТАЈ ИЗВЕШТАЈ И ДОСТАВЉЕН!!!  
 
 
Тачка 1.  – неадекватна припрема стазе за акцију:  
 
А.) Сматрамо да је стаза којом се одвија Божићни успон на Ртањ и са северне и са јужне 
стране једна од најбоље обележених и најуређенијих стаза. Не занмо на коју врсту стубића, 
металне или дрвене, укопане или не, бетониране или привремене смо били у обавези да 
поставимо а да то нисмо урадили. По нашим сазнањима, било је промашивања при уласку у 
прву серпентину са јужне стране, по двоје људи, и не при успону већ при силаску где су 
скренули ка селу Мужинац. У вези са тим смо и били у контакту са ГСС ом и питали их да ли 
су се вратили. О 30 људи немамо информацију па бисмо волели да нам ГСС достави 
информацију о којих 30 људи је реч, ко их је нашао, појединац припадник службе или читава 
екопа и враћала их на пут, пошто оваква активност службе у том обиму није примећена са 
наше стране а ни од стране осталих учесника.   
 
Б.) Критична места на стази нису обезбеђена: 
 
 
У потпуности се слажемо са наведеним да организатор није поставио гелендер од ужета а да 
је то ранијих година радио. До 2016. године организатор је сам постављао обезбеђење, 
велики број успона и извео без присуства ГССа, уз помоћ водича разних планинарских 
друштава. 2016, 2017. па и ове године, гелендер је заиста постављала Горска слушжба 
спасавања. 2016. године, припадници и тадашње вође екипа ГСС-а, сматрајући, вероватно, 
да поседују квалитетнију опрему и већу стручност у постављању гелендера, преузели су на 
себе обезбеђивање тих пар метара кроз стену и нешто ниже низ стазу. То је настављено и  
2017. Године. Такође, и ове године смо то препустили њима јер нам није речено да то не могу 
да ураде и да им то представља оптерећење. Не сматрамо да припадници ГСС-а треба да 
учествују у пирпремању стазе, њихов чин од претходних и ове године сматрали смо чином 
добре воље у циљу повећања ошпте сигурности учесника. Имали смо више разговора са 
вођом екипе ГСС-а пре почетка акције, док су још увек трајале припреме. Да је макар једном 
речено да то ствара оптерећење ГСС-у, наши чланови би ужад поставили као и у годинама 
када то није радила служба.  
 
 
 
 
 



Тачка 2. - Непостојање водича на стази 
 
 
Благо речено, и најблаже што може – чиста неистина.  
 
Јасно се види на фотографијама као и на видео запису, чак и чује, да су на отварању акције, 
поред организатора, уз контролора ПССа стајали водичи који воде северну и јужну страну и 
они који су били на зачељу. Сви водичи су били јасно представљени на отварању, објашњено 
је ко води коју страну, њихов број, и који су водичи на зачељу. Планинарске водиче не 
сматрамо ни ловцима ни путарима да би носили флуоросцентне прслуке. Ако нас 
Планинарски савез у будућности неким од правилника буде приморао да их носимо, 
носићемо их, до тада не сматрамо својим пропустом то што водичи нису носили 
фолуоросцентне прслуке. На отварању акције, када су представљани водичи, јасно је речено 
у колико сати креће и одакле успон северном и јужном страном, и да након 20 минута од 
поласка водича полази и зачеље. Да сви који крену испред водича или после зачеља, не 
спадају у нашу одговорност. То је исто напоменуто као и за алтернативне правце и још неке 
неправилности које се дешавају на многим акцијама и у позивном писму. Имали смо довољан 
број водича, на отварању акције јасно их представили и јасно представили време поласка. 
Заиста не схватамо зашто ГСС пребацује нама нешто што су појединци учинили на своју 
руку.  
 
 
Тачка 3. – неадекватно опремљени и припремљени учесници акције 
 
Наводе ГСС-а у овом делу апсолутно подржавамо и сматрамо тачним. Подсећамо да смо у 
позивном писму такође назначили, поред времена поласка, стазе које су одређене за успон, 
да је потребно да сви буту кондиционо психофизички припремљени, са опремом за зимске 
успоне и да о томе на стази воде бригу водичи и вође пута, као и да одговарају за безбедност 
људи које су са собом довели на ''Божићни успон''. Не очекујете ваљда заиста да организатор 
крене у смотру 1300 људи и проверава да ли свако од њих поседује адекватну опрему. 
Сматрамо ову примедбу оправдану, само не видимо зашто је ставља на терет организатора а 
не људи који су повели такве чланове на ову акцију.  
 
Тачка 4. Неиспуњење обавезе организатора у вези са ангажовањем ГСС-а 
 
Не разумемо како то организатор није показао жељу и интересовање да реши смештај и 
исхрану спасиоца иако се претходно сам јавио и понудио сарадњу. Како на Ртњу не раде 
објекти за смештај, у разговору са вођом екипе ГСС-а, договорено је да спасиоци буду 
смештени у планинарском дому у Злоту и да ће то он да реши. Што се тиче исхране, 
договорено је да вођа екипе, у Бољевцу, обезбеди пљескавице, сендвиче за исхрану 
спасиоца, да узме рачун на име ОПСД ''Драган Радосављевић'', донесе у штаб акције и да ће 
му новац за исхрану бити исплаћен. Зашто то није урадио, питајте њега.  
Тачни су наводи да није било присутне екипе хитне помоћи. То је предочено у разговору са 
вођом екипе ГСС-а, њему лично у више наврата, и на до 10-15 дана од самог успона. Такође 
му је предочено и зашто је неће бити, јер смо у претходне две године, и поред уплаћених 
износа хитној помоћи, остали ускраћени за њихово присуство на акцији. О овоме поседујемо 
и изводе са текућег рачуна друштва као и рачуне по којима им је плаћено.  Све је ово било 
предочено вођи екипе ГСС-а много пре успона, да би у складу са тим обезбедио адекватно 
људство.  
Тачни су наводи да смо добили списак људи са бројевима телефона.  
Што се тиче штаба ГСС-а у насељу Ртањ о томе нисмо имали никакву информацију осим што 
смо приметили да их није било код нас у штабу. Напомињемо да је претходних година, штаб 
акције био у много мањем и скученијем простору него ове године, и да су припадници ГСС-а 
били у њему и тада им није сметало. Зашто су одлучили да свој штаб изместе на другу 
локацију а да о томе не обавесте организатора, који их је узгред и тражио, и није могао да 
нађе када су му требали. За ово не сматрамо себе одговорним.  
Од спасиоца ГСС-а не очекујемо да ''прте'' снег на нашим успонима нити да буду чистачи, 
нити су то били. Од њих очекујемо да буду равномерно распоређени на стази, самим тим и уз 
наше водиче – чистаче и на располагању евентуално повређеним и занемоћалим лицима. Ни 
више ни мање од тога. Јесу припадници ГСС-а сишли задњи са планине, њих неколико, зато 
што су остали да скидају гелендер који су поставили. То нема везе са тиме, што је задњи 
спасиоц који је сишао са Ртња стигао сат и нешто пре него што је сишао чистач са 
занемоћалим људима. Заправо две групе чистача. Један који је пребацио људе преко седла, 
и други који је спустио људе који су пошли до врха. Наше једино контактирање припадника 



ГСС-а, Мирјане из Ниша и Јеленка из Бољевца, настало је управо у том периоду, зато што се 
вођа екипе није јављао на мобилни телефон, како би их обавестили да још увек има људи у 
планине, да не би скинули гелендер како би они неометано прошли. При овом разговору 
издиктирана су им имена чистача и људи који иду са њима. О искуству вође тима, и 
стручности не желимо да дискутујемо, само би волели да је осим овакве опште и паушалне 
оцене, наведено које је то акције он организовао и којима учествовао у свом матичном 
друштву или неком другом. Верујемо служби да је он заиста толико искусан, и још кад служба 
у потпуности стоји испред његових одлука и поступака, не знамо да ли ту мисле на урлање на 
организатора испред спонзора и да ли ће служба сносити последице и трошкове уколико 
спонзори Божићног успона на Ртањ, због таквог понашања вође екипе, прекину сарадњу са 
нама. О овом помашању је писано у првом делу извештаја. Још једном напомињемо, у нечију 
стручност се не мешамо, то је процена службе, нисмо за то адекватно обучени.  
На крају, овог извештаја, не можемо да не приметимо да на самом крају извештаја ГСС-а , 
служба се обраћа Планинарском савезу Србије, са одређеним стварима које треба поправити 
у вези са Правилницима, о обавезама водича и тд. ради побољшања безбедности. Сагласни 
смо са свиме наведеним, само нас брине то што би можда требало и прецизирати и нека 
правила понашања припадника ГСС-а на акцијама, па би тиме допунили овај предлог. 
 
Прилог: извештај вође ГСС екипе са акције Божићни успон на Ртањ. 
 
Господина Данијел Алексић, свој извештај почиње неистином. Није се он јавио организатору, 
већ организатор отишао њега да тражи и нашао га у одвојеном делу објекта ''Балашавић'' који 
се назива ''Колиба''.  
Како видимо из његовог извештаја, оставио је двојицу са возилима у насељу да дежурају, с 
обзиром да није било присутне екипе хитне помоћи и хвала му на томе. Уз то напомињемо да 
је организатор имао у приправности 6 својих возила са возачима у насељу Ртањ са истом 
сврхом.  
Које је договорено време када су Јеленко и Боки требали да поставе гелендер на критичном 
месту заиста не знамо јер и о томе нас нико није обавестио. Знамо да је гелендер постављен 
након позива нашег чистача са јужне стране који је позвао Мирјану Перић и у разговору јој 
рекао да људи већ силазе а да гелендер није постављен. Она је одговорила да не бирне и да 
ће то бити решено, након чега је био постављен. То су чињенице.  
Напомињемо да су ручак сами организовали, ко је требао да иде по ручак не знамо. Вођа 
екипе је требало да достави организатору рачун за исти на име ОПСД ''Драган 
Радосављевић'' и подигне новац. Зашто то није урадио не знамо.  
Паушалну оцену, господина Алексића која гласи ''Организација успона од стране 
организатора била је јако лоша'' сматрамо у најмању руку неозбиљном и смешном, а да није 
потркрепљена ни једном чињеницом зашто је то тако.  
 
Што се тиче дојаве о нестанку извесног Слободана Маријановића из ПСД ''Рудник'' из горњег 
Милановца, можемо да изјавимо следеће: Господин Маријановић је боравио у штабу акције 
цело поподне. Седео у друштву спонзора и организатора. Био је присутан у штабу и када је 
госп. Алексић викао на организатора и махао радио станицом испред његовог лица, врло 
бучно и неартикулисано на опште чуђење и самог госп. Маријановића и спонзора и свих 
присутних у сали.  Господина Маријановића је до мотела Балашевић довезао Бранислав 
Ићитовић из Зајечара. 
Да је штаб службе био где и штаб организатора као ранијих година, да је вођа екипе ГСС-а 
био мање надмен и пун себе а више спреман на сарадњу и позвао и питао да ли ми имамо 
информацију о извесном господину, не би имао потребе да се припрема за интервенцију и 
излазак на терен.  
 
Проблеми у раду и примедбе: 
 
Што се тиче овог дела извештаја у тачкама од 1 до 6, већ смо кроз одговар о делу извештаја 
ГСС-а одговорили раније. Чуди нас ако је за четири интервенције које су имали, рачунајући и 
једну у мотелу ''Балашевић'' напоменуто ко је повређен, у колико сати, ко му је пружио помоћ, 
чак и да су сликане, зашто нема ни један податак за тих 30 - оро људи које су екипе 
проналазиле ка селу Мужинац и враћале на прави пут. Бар за неког од тих људи. Кога су 
нашли, КО из екипе ГСС-а их је нашао, у које време или било шта друго...  
Све остало од тачке 1-6 смо објаснили и заиста не видимо шта би имали више да додамо, 
нити видимо зашто нам се натерет ставља оно шта је требало да одраде вође пута који су 
довеле људе, на шта смо ми упозорили у позивном писму, осим тачке 3, где господин 
Алексић или није био присутан на отварању, или није био присутан на стази или је 



једноставно злонамеран и износи неистине, пошто је на стази било водича и јавно су свима 
представљени на отварању. 
 
За тачку 7 смо све већ напоменули, само ћемо се осврнути на наводну злоупотребу бројева 
телефона припадника службе.  
Намера организатора није била да контактирањем Мирјане Перић и Јеленка Тодоровића у 
одређеним моментима повреди сујету и самољубље господина Алексића. Они су позвани 
када се он није јављао на телефон у више наврата. И истине ради, није злоупотребљен 
списак са бројевима и тако позван Јеленко Тодоровић и Мирјана Перић. Мирјану Перић 
познајемо још из тинејџерских дана, када је још почињала да се бави планинарењем, више 
него што се сам господин Алексић и бави планинарењем, и њен број имамо приванто и много 
раније. Јеленка Тодоровића такође познајемо много раније, заправо од момента када се 
учланио у ПК ''Шиљак'' из Бољевца, што је много раније него што је и планинарски клуб из 
Злота и основан, и од тада имамо и његов број. То могу потврдити и двоје именованих. Жао 
нам је што смо нашим позивима ка Мирјани и Јеленку повредили самољубље господина 
Алексића, бога и шефа, али смо сматрали у том моменту да је за безбедност оних који су 
остали у планини далеко иза задњих припадника ГСС-а на стази, потребно да дођемо до 
неког од њих, да их обавестимо да још има људи у планини и да не скидају гелендер док они 
не прођу.  
.  
Тачка 8  
 
Не видимо зашто је брига вође екипе ГСС-а, господина Алексића, шта ради организатор 
након завршетка акције, и за шта се припрема у објекту у коме се налазио, са својим штабом, 
људима из организације и спонзорима и какве то везе има са безбедности учесника акције и 
са ГСС-ом да би било саставни део овог извештаја.  
 
Последњи пасус иза тачке 8 је толико паушалан и злонамеран, без икаквих доказа да не 
желимо ни да га коментаришемо.  
 
Молимо све који читају овај извештај да размисле само о једној ствари: колика је 
заиста била неозбиљност, неодговорност и лоша организација организатора успона 
када се од близу 1300 учесника, из скоро 100 друштава и организација, по изузетно 
лошим временским условима како наводи ГСС (смањене видљивости, залеђене стазе, 
необезбеђене и лоше маркиране) повредило само четворо људи, где су они имали 
интервенцију, од тога један у мотелу ''Балашевић'' и пре званичног отварања акције. И 
да ли је заиста у питању толико лоша организација на једној од најпосећенијих 
Републичких акција годинама уназад или можда, кроз овакав извештај, ако је уопште 
постојећи пошто га ми нисмо званично добили, неко покушао да прикрије своје 
пропусте. Ако је организација и ове и прошле године била лоша, како то да је ове 
године дошло двоструко више људи на овај успон. Да ли то чланови нашег савеза 
препознају лошу организацију и лошег организатора па зато у толиком броју долазе 
сваке године? 
 
Напомињемо, да сматрамо присуство присуство ГСС-а потребним на свим 
Републичким акцијама. Стојимо иза свега што смо написали и у првом и у овом 
извештају и аргументовали.  
 
СМАТРАМО ДА С ОБЗИРОМ ДА СМО МИ ОДГОВОРИЛИ И НА НЕЗВАНИЧНИ И 
НЕАРГУМЕНТОВАНИ ИЗВЕШТАЈ, КОЈИ НАМ НИЈЕ ПОСЛАТ, ДА БИ БИО РЕД ДА НАМ 
ГСС ПОШАЉЕ СВОЈ ИЗВЕШТАЈ, ЈЕР МИ ЊИМА ЈЕСМО, АКО ИМ ЈЕ ЗАИСТА ЦИЉ 
САМО БЕЗБЕДНОСТ УЧЕСНИКА НА АКЦИЈАМА. КАО И ДА ОДГОВОРИ НА ПРИМЕДБЕ 
КОЈЕ СМО МИ ИМАЛИ НА ЊИХОВ РАЧУН АРГУМЕНТОВАНО И ПОТКРЕПЉЕНО 
ЧИЊЕНИЦАМА. НАРАВНО АКО СМАТРАЈУ ДА ОРГАНИЗАТОР ЈЕДНЕ ОД 
НАЈПОСЕЋЕНИЈИХ РЕПУБЛИЧКИХ АКЦИЈА ЗАСЛУЖУЈЕ ЊИХОВ ИЗВЕШТАЈ И ЊИХОВ 
ОДГОВОР НА УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ СА ЊИХОВЕ СТРАНЕ.  
 
 
С дужним поштовањем 
 
Председник ОПСД ''Драган Радосављевић'' 
Мирослав Жикић 
 
 



Ред
. 

Бр. 
Друштво/куб Место 

Мушки Женски 

Укупно 
подмладак 
до 10г 

јуниори 
до 18г 

сениор
и до 45г 

Ветерани 
од 45 г 

свега подмлад
ак до 10г 

јуниорк
е до 18г 

сениорк
е до 45г 

Ветеранк
е од 45 г 

свега 

1 ПК ''Железничар'' Ниш         29         20 49 

2 ПД ''Јосиф Панчић'' Београд     2   4     2   2 45 

3 
ОПСД ''Драган 
Радосављевић'' Зајечар 2   16 6 24     10 11 21 45 

4 ПСК ''Победа'' Београд     1 6 25     1 1 14 39 

5 ГСС            35         4 39 

6 ПК ''Јаворак'' Параћин  1 1 15 12 29     3 6 9 38 

7 ПД '''Железничар'' Београд     11 12 23     8 2 10 33 

8 ПСК ''Железничар'' Краљево         21         12 33 

9 ПД ''Јеленак'' Панчево     9 11 20     5 6 12 32 

10 ПД ''Јастребац'' Крушевац     6 12 18     4 8 12 30 

11 ПД ''Каблар'' Чачак     6 9 15     10 4 14 29 

12 ПК ''Озрен'' Сокобања     8 5 13   1 5 1 15 28 

13 ПСК ''Балкан'' Београд         14     1   14 28 

14 КАУП  Београд     1   17     1   9 26 

15 ПД ''Бабин зуб'' Књажевац   1 5 3 13     9 1 13 26 

16 ПК ''Раднички'' Београд   2 7 2 13   1 4 4 12 25 

17 ПД ''Сува планина'' Ниш         15         10 25 

18 ПСД ''Љуба Нешић'' Зајечар   1 10 6 17   1 4 1 7 24 

19 ПК ''Врбица'' 
Велика 
Плана         14         8 22 

20 ПСД ''Копаоник'' Београд     5 2 7     6 9 15 22 

21 КП ''Авантуриста'' Београд     8 5 13     7 1 8 21 

22 ПК '''Железничар'' Врање     7 8 15     3 3 6 21 

23 ПК ''Борковац'' Рума     1   16     1   3 19 

24 ПСК ''Челик'' Смедерево     8 5 15     3 1 4 19 



25 ПД ''Рујно'' Ужице   2     14         5 19 

26 Планинари 2 категорије Београд     9 2 11     2 6 8 19 

27 ПД ''Жежељ'' Крагујевац         12         6 18 

28 ПД ''Врх'' Кладово     6 1 7     3 8 11 18 

29 ПК ''Гребен'' Младеновац         10         8 18 

30 ПАК ''Мосор'' Ниш         10         8 18 

31 Самостално Београд 1   2   11         6 17 

32 ПСД ''Цер'' Шабац     5 2 8     7   8 16 

33 ПК ''Букуља''  
Аранђелова
ц     4 3 7   1 3 4 8 15 

34 ПСК ''Ћира'' Лајковац     6 4 10     3 2 5 15 

35 ПК ''Вукан'' Пожаревац     7 2 9     2 3 5 14 

36 Тимочки Дивљаци Зајечар         10         4 14 

37 ПК ''Шиљак'' Бољевац   1 8 4 13     1   1 14 

38 ПСД ''Жељин'' 
Александро
вац                     14 

39 ПСК ''Јухор'' Јагодина     1   4     4 5 9 13 

40 ПК ''Тара'' 
Бајина 
башта     3 2 5     7 1 8 13 

41 Азимут Београд     1 5 7     2 3 6 13 

42 ПК ''Старица'' Мајданпек     7 2 9     2 1 3 12 

43 ПК ''Ера'' Ужице     3 5 8     2 2 4 12 

44 ПЕК ''Гора'' Крагујевац     3 2 7     5   5 12 

45 ПД ''Бељаница'' Свилајнац     4 1 5     4 2 6 11 

46 ПСД ''Љуктен'' Трстеник         5         6 11 

47 ПК ''Рунолист'' Јагодина     2 3 5       2 6 11 

48 ПД ''Дубашница'' Злот     4 2 6   1 3   4 10 

49 ПД ''Железничар'' Вршац     1 2 3     3 3 6 9 

50 ПЕК ''Корак'' Зворник         5         4 9 

51 ПСК ''Брђанка'' Алексинац         8         1 9 

52 ПСК ''Ресава'' Стрмостен     4 1 5     2 1 3 8 



53 ПЕД ''Мајевица'' Бијељина       2 2     5 1 6 8 

54 ПД ''Целтис'' Сомбор       5 5     1 2 3 8 

55 ПД ''Занатлија'' Нови сад     4   4     2 1 3 7 

56 СПК ''Власина'' Сурдулица   1 1 4 6     1   1 7 

57 ПСК ''Авала'' Београд     1 3 4     3   3 7 

58 ПД ''Дели Јован'' Неготин         5         2 7 

59 Компанија ''Инфостуд'' Суботица                     7 

60 ПД ''Трем 1810'' 
Доњи 
Душник       5 5     1   1 6 

61 ПД ''Карпати'' Бела црква     5 1 6         0 6 

62 УП ''Искра'' Београд     3 2 5     1   1 6 

63 Самостално Бор     2   6         0 6 

64 ПК ''Железничар'' Алексинац         5         0 5 

65 ПСД ''Рудник'' 
Горњи 
Милановац       3 3     2   2 5 

66 Железничар       5   5         0 5 

67 ПРС ФТН Београд         3         2 5 

68 ПСК ''Дунав'' Београд       2 3       1 1 4 

69 ПК ''Јасеница'' 
Смед. 
Паланка     1 3 4         0 4 

70 Апатин Апатин     3 1 4         0 4 

71 ПД ''Змај'' Звечан     3   3         0 3 

72 ПСК ''Коловрат'' Пријепоље       1 1     2   2 3 

73 Ћуприја Ћуприја         1         2 3 

74 ПД ''Фрушка гора''' Нови сад     1   1     1   1 2 

75 ПД ''Нафташ'' Нови сад       1 1     1   1 2 

76 'КАУП'' Ресавица   1 1   2         0 2 

77 ПСД ''Гвоздац'' Краљево     1   1       1 1 2 

78 ПД ''Шошана'' Пале     1   1     1   1 2 

79 ПД ''Требевић'' 
Источно 
Сарајево       1 1       1 1 2 



80 Самостално       2   2         0 2 

81 ЕСТ Београд         0     1 1 2 2 

82 
Клуб љубитеља Тимочких 
пруга Зајечар       2 2         0 2 

83 
Команда за развој Тимочке 
бригаде Зајечар     2   2         0 2 

84 Орифламе  Београд     2   2         0 2 

85 ПСД ''Железничар'' Инђија         1         1 2 

86 ПД ''Вршачка кула'' Вршац       1 1         0 1 

87 ПК ''Стрешер''  Сурдулица         0         1 1 

88 ПСД ''Железничар'' Нови сад       1 1         0 1 

89 ПД ''Црни врх'' Бор       1 1         0 1 

90 ПД ''Гласинац'' Соколац   1     1         0 1 

91 Будва Црна гора         0     1   1 1 

92 ПД ''Авантура тим'' Београд         0     1   1 1 

93 Штубеј Кучево     1   1         0 1 

94 Круг Београд         0       1 1 1 

95 Београдске електране Београд       1 1         0 1 

96 ПД ''Златибор''         1 1         0 1 

97 ПД ''Змајевац'' Врдник     1   1         0 1 

98 Берим       1   1         0 1 

99 ПД ''Каменац'' Кнић         1         0 1 

100 ПД '''Цариброд'' 
Димитровгр
ад         1           1 

             
1255 

 
 

 
          У Зајечару, 29.01.2018. године.                                                                                                                      Председник 
                                                                                                                                                                                Мирослав Жикић 
                                           



 

ОПСД  ,,Драган Радосављевић“ 

Саве Ковачевића 37ц - 19000 Зајечар 4 телефон +381 63457536  

e-mail  draganradosavljevic.za@gmail.com . 

ПИБ 100577349 матични број 7315937  текући рачун 205-203340-04 

www.opsddraganradosavljevic.rs  
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