
Планинарски савез Србије 

Служба водича  

Записник са седнице Начелништва и наставног тима Службе водича ПСС-а 

одржане 07.11.2019. у просторијама ПСС на Андрићевом венцу бр.2.  

Састанку су присуствовали: Зоран Контић, Драган Танасковић, Слободан 

Жарковић, Исо Планић, Горан Бурић, Миланка Арсић, и Александар Рашин. 

Телефонски консултовани: Драган Павловић Поп, Драган Павловић, Ненад Трипковић, 

Илија Андрејић, Драган Петрић, Слободан Гочманац и Мирјана Вукотић. 

Састанак је отворио начелник Службе водича Зоран Контић у 18. часова.  

За састанак је предвиђен дневни ред:  

1. Дискусија и усвајање извештаја начелника о осмогодишњем раду Службе.  

2. Усвајање листе кандидата  

3. Усвајање одлуке о укидању висинских лимита за водиче III и II кат. у складу са 

стандардима UIAA 

4. Усвајање предлога за награду ПСС члану Службе водича 

5. Усвајање одлуке о начину стручног усавршавања пешачких водича 

6. Разно. 

 

1. Уз две допуне које се налазе у коначном тексту, извештај је усвојен једногласно.  

2. Усвојена је листа кандидата уз констатацију да је Служба овог пута једва 

кандидовала потребан број и да треба повести рачуна о томе да се у наредном 

периоду припреми довољан број кандидата будући да се начелник а можда и 

неки други чланови садашњег руководства сигурно неће кандидовати у 

следећем мандату.  

3. Укунути су висински лимити за вођење а прецизирани услови за приступ 

обукама. За обуку за другу категорију предходно ће бити потребно да је 

кандидат обавио најмање десет зимских успона са употребом дереза и цепина. 

За прву б категорију тј. Леднички течај, кандидат треба прво да има најмање пет 

успона на врхове изнад 4000. мнм. са преласком преко терена под снегом и 

ледом и по завршеној обуци моћиће да води на висине до 6000. мнм. Кандидат 

прве б категорије стиче право на статус водича прве категорије са правом да 

води на свим висинама и под свим условима пошто је у предходном статусу 

водио најмање 5 успона преко ледника и сам остварио успон на висину од 

најмање 7000. мнм.  

4. Збору се предлаже да упути предлог УО ПСС да досадашњег секретара Службе 

др Драгана Танасковића, који је  успешно дванаест година обављао послове који 

су Службу провели кроз најинтезивнији период развоја, награди највишим 



признањем у складу са одговарајућим правилником ПСС, имајући у виду и да је 

пре тога исту дужност обављао и у ПСБ-у.  

5. Планински пешачки водичи, убудуће ће се оспособљављати на исти начин као и 

водичи треће категорије, осим што ће им из обуке бити искључена употреба 

техничких средстава при кретању, осим пешачких штапова. До сада обученим 

водичима (пешачки водичи ПСС), који на дан доношења ове одлуке имају мање 

од педесет година, лиценца (дозвола за рад) биће продужена само уколико 

заврше обуку по новом плану и програму. Остали ће трајно задржати статус.  

6. Под тачком разно, закључено је да постоји потреба да се озваничи оснивање 

регионалних центара Службе по угледу на ГСС, како би убудуће преко њих и 

њихових челних људи била олакшана комуникација водича са руководством 

Службе, редовно организовани технички дани, лакше позивани водичи са 

одређене територије када је потребна помоћ ГСС-у. Коначно, овим би се 

омогућила и интезивнија размена искустава међу самим водичима.  

Састанак је завршен у 20.30h.  

 

Записник водио секретар Службе Драган Танасковић 

 У Београду 

           07/11/2019 

 

 

 

 

 

Начелник Службе водича ПСС 

Зоран Контић МБ131 

     
 


