
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

СЛУЖБА ВОДИЧА 

ИЗВЕШТАЈ НАЧЕЛНИКА ЗА ПЕРИОД ОД 2011-2019. 

 Овај период заправо почиње изборним Збором крајем 2010. 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, која је успешно окончана 2016. године добијањем 

сертификата за III и II категорију (летња и зимска обука) а који је обновљен 2019. године. 

Наставни тим у 2019. години броји 21. члана од којих су већина оперативни тренери и 

инструктори планинарства. Обуку у летњим условима завршило је 452. водича (укупно 9 у 

протеклом периоду од којих је 2017. и 2018. летња обука одржана у два термина), и 

постало је члан Службе.   

  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 је преузет са циљем да ове тешкоће 

превазиђемо и наставимо убрзан развој који је Службу карактерисао од оснивања.  

Током протеклих година, у значајној 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 

многи од њих и чланови 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 наших 

Служби водича.  

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

похађања наставе.  



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

завршен добијањем сертификата за III и II категорију (летњу и зимску обуку). 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 настављен је похађањем ледничког течаја.  

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

ледничким течајем, која је рађена по стандардима UIAA, омогућава вођење у свим 

условима до 6000м, а 2019. у јулу одржана је прва обука са 12. кандидата.  

 Уведена је електронска база података о члановима Службе, која се непрекидно 

ажурира.  

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

извршимо обнову лиценце. После редовно одржаваних обука број лиценцираних водича је 

737. од којих је 380. активно.   

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

технички дан Службе први пут одржан 2019. године са 34. учесника.  

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

је спроведена у 2016. и 2017. години.  

 Направљен је пројекат за проглашавање Сопотнице за национали центар за обуку 

планинских водича, као и за израду пењачког вежбалишта и опремљеног пењачког пута 

чије је трасирање обављено 2019. године.  

Из штампе је 2019. године изашла књига „Сигурним кораком“, Исе Планића инструктора 

Службе водича, која на квалитетан начин третира многе теме примерене и будућем 

приручнику за обуку а штампано је и ново издање књиге „Употреба чворова у 

алпинизму“, оперативног тренера-инструктора Службе Лазара Попаре. Аутори, чланови 

нашег наставног тима овим су дали велики допринос планинаству у недостатку 

Приручника, коме недостају још три поглавља да би могао да се припреми за штампу. 

Члан комисије за планинарење УИАА Лазар Попара, уз помоћ Исе Планића, Драгана 

Танасковића, Драгана Павловића Попа и Зорана Контића, организовао је састанак ове 

комисије 2019. године у Новом Саду, који јој је био домаћин по други пут. Ово је значајно 

допринело угледу планинарског Савеза у УИАА, о чему говоре и писма чланова комисије, 

којим захваљују Лазару на укупном вишегодишњем раду у комисији.  

 Уведене су додатне обуке за трајно осигуране путеве (обуку за ОПП завршило је 

успешно 33. кандидата) и кретање по ледницима, израђени програми обуке за њих, и 

поднет је захтев за добијање UIAA сертификата за њих, као и за Iб и I категорију.  



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

пешачким путевима и стазама. Законом о спорту и номенклатуром занимања признати смо 

као професија и стручњаци у спорту.   

 Да би обавили овај посао, одржали смо 27. редовних и 11. електронских састанака 

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

наставног тима. У последње четири године одржано је знатно мање састанака, јер се 

већина послова, нарочито обука одржава без потребе за доношењем нових одлука. Уочене 

су сметње у елктронској комуникацији са клубовима и водичима, што значи да убудуће 

треба тражити повратни мејл о пријему поруке. Организовали смо осам редовних и четири 

ванредна Збора. За све састанке и Зборове, материјали су достављани унапред.  

 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.   

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

инструктор Горан Бурић и оперативни тренер-инструктор 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 (лаптопови, штампач, екстерне меморије) и иновира се у 

складу са роковима употребе опреме и техничким иновацијама које као стандарде усваја 

UIAA. Списак опреме се налази у канцеларији ПСС.  

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

водичком чланарином и уплатама полазника обуке. Буџетским средствима се финасира 

близу 50% обуке водича и наставног тима, као и набавка опреме, чланарином рад 

наставног тима 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 300. чланова Службе, чему је 

допринео измењен начин наплате. 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 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 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. ПСС је основао 

комисију за превенцију и безбедност на чијем челу се са великим успехом, налази члан 

нашег наставног тима Ненад Трипковић, а чији члан по функцији је и начелник Службе 

водича. Задатак ове комисије је да евидентирањем и анализирањем ванредних догађаја у 

планинарству као и разменом искустава међу планинарима и Службама а нарочито међу 

водичима и спасиоцима, допринесе унапређењењу-повећању безбедности. На иницијативу 

клуба „Горњак“ из Петровца на Млави, чланови Службе Обрад Кузељевић, Хелена 

Ламбић, Слободан Жарковић и Дејан Антић су у Горњачкој клисури пројектовали и 

изградили први легални обезбеђени пењачки пут у централној Србији а започет је рад и на 

реализацији више сличних пројеката.  

 Рад Службе је дао резултате између осталог и захваљујући успешној сарадњи са 

УО ПСС и канацеларијом ПСС, Комисијом са превецију и безбедност а посебно  

начелништву и наставном тиму. Посебну захвалност изражавам члану Комисије за 

планинарство УИАА Лазару Попари, председнику Савеза и члану наставног тима Иси 

Планићу, руководиоцу наставног тима Слободану Жарковићу и изнад свега досадашњем 

секретару Службе Драгану Танасковићу. Такође на многобројним корисним саветима 

захваљујем старијим члановима Службе, нарочито њеном оснивачу Слободану Гочманцу.  

   

У Београду  29. Окт. 2019. 

 

 

 

Начелник Службе водича ПСС 

Зоран Контић, МБ 131 

 

 


