
Планинарски савез Србије 

Служба водича  

ЗАПИСНИК 

са ХXVIII Збора водича ПСС одржаног 07. децембра 2019. године у планинарском 

дому „Чарапићев брест“ на Авали у Београду са почетком у 11.00. 

Збор је у 11h 10 мин отворио начелник Службе водича Зоран Контић са следећим 

дневним редом:  

1. Избор радних тела Збора 

2. Усвајање дневног реда 

3. Извештај верификационе комисије 

4. Потврђивање листе кандидата  

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

стандардима UIAA 

6. Усвајање предлога за награду ПСС члану Службе водича 

7. Усвајање одлуке о начину стручног усавршавања пешачких водича 

8. Извештај Начелника и начелништва 

9. Дискусија о извештају 

10. Излагање предложених кандидата 

11. Гласање  

12. Извештај изборне комисије 

13. Обраћање изабраног начелника 

 

1. Предложена су радна тела Збора у саставу: 

 За изборну и верификациону комисију предложени су Неда Милошевић, 

Србољуб Добросављевић и Драган Петровић 

 За радно председништво: Лазар Попара, Зоран Контић и Димче Гулевски. 

 Записничар:  секретар Службе  Драган Танасковић  

2. Начелник је у уводној речи најавио измене предложеног дневног ред а на предлог ПК 

Балкана предложено је  

- приказивање презентације о планинама Ирана двојице чланова 

клуба, пореклом из Ирина,  

- преземтација књиге Боре Вељковића о Фрушкој Гори и  

- тачка под разно.  

Предложена радна тела као и измене у дневном реду Збора, једногласно су усвојени.   

 



3. Према усменом извештају Неде Милошевић, 159 водича је присутно на почетку 

Збора са правом гласа и да Збор може да настави са радом и избором кандидата.  

4. Листа предложених кандидата је једногласно прихваћена. Начелик је нагласио да је 

за усвојену листу, Служба овог пута 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.  

5.  Начелник је присутним члановима Службе изложио предог о укидању висинског 

лимита за вођење и прецизираним условима 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. Предлози су усвојени једногласно. 

6. Контић је кратком излагању предложио Збору да се 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. Предлог је једногласно усвојен.  

7. У уводу о одлуци о начину стручног усавршавања пешачких водича, начелник је 

изложио да "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 одлуке Збора, 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.  

У дискусији која је уследила предложено је да се компромисно донесе одлука о 

условима обнављања лиценце (дозволе за рад), као и рок до кога се обнављају 

постојеће дозволе као и потреба укидања лимита са годинама старости, односно да 

донете одлуке важе за све пешачке водиче. Начелник Контић је у дискусији поводом 

предлога навео да мора да се поштује Закон о спорту и да услове морају да испоштују 

сви који желе да задрже постојећи статус. У наставку дискусије Слободан Жарковић је 

изложио да ПСС треба да донесе одлуку о пешачким водичима јер Служба примењује 

преузета правила УИАА, међународне организације и да су ЕРА пешачки водичи 

тренутно ван система Службе.  

На крају дискусије Контић је предложио да се на следећој седници УО ПСС,  проследе 

већином гласова изнети ставови, односно предлог Збора, да се постојећим пешачким 



водичима продуже важење дозволе за период од три (3) године и да је у том периоду 

неопходно, да сви положе стручне испите на ТИМС-у и да похађају обуку по новом 

правилнику (за 3 категорију без технике), без пријемног испита (постојећа дозвола је 

потврда о положеном пријемном).   

8. У 13. часова почела је презентација планинских водича из Ирана, у којој су они 

представили водичке активности у Ирану.  

9. У наставку Бора Вељковић је представио своју књигу-водич "Упознајте Фрушку 

Гору пешице" као и мапу Фрушке Горе са уцртаним стазама.Наведено је да је сва 

литература која се продавала на самом Збору, као и водич и мапа Фрушке Горе, може 

да се купи сваког радног дана у просторијама ПСС-а.  

10. На почетку обрзлагања извештаја начелника и начелништва за предходни период од 

осам година, начелник је навео да је текст извештаја био доступан свим члановима 

преко сајта ПСС-а, као и прилог позивног писма на маил-адресу пре Збора. Једногалсно 

је одлучен да нема потребе да се чита целокупан текст и после предлога за дискусију 

предложеног извештаја, у којој није било пријављених, једногласно је одлучено да се 

прихвати предложени извештај начелника и начелништва.  

11. Начелник је у наставку Збора прочитао поруку - предлог Ненада Трипковића за 

додатно осигурање.  

12. Након пребојавања гласова Неда Милошевић је изнела да је 166. водича гласало и 

да смо један гласачки листић неважећи а да су сви предложени кандидати са великом 

већином прихваћени, тако да је Зоран Контић изабран за новог начелника, Лазар 

Попара за новог секретара а да су чланови начеништва Службе: Владислав Матковић, 

Горан Бурић, Слободан Жарковић, Драган Танасковић, Миланка Арсић, Боривоје 

Вељковић и Драган Павловић Поп.  

У обрћању ноизабраног начелника, захвалио се и у своје и у име начелништва на 

избору а Лзар Попар је навео да је у досадашњем раду Слободан Гочманац поставио 

темеље Службе а да су за протекла два мандата Зоран Контић и Драган Танасковић 

потпомогли надоградњу и даље унапређење Службе.  

13. У наставку Збора начелник је навео да су затражени сертификати за додатне обуке, 

да се увођењем обуке за ЕРА водиче омогућује Служби да кандидате који не 

задовољавају неке од критеријума за 3 категорију предложе за ЕРА водиче и обрнуто 

омогућује се кандидатима са положеном обуком за ЕРА водиче да полажу за 3 

категорију планиског водича. Како су компентенција и безбедност стална активност 

Службе, предлагаће се УО ПСС санкционисање прекршаја водича. Навео је да је 

покренут кривични поступак против члана Службе водича. Такође је наведен предлог 

осигурања као и да ће о томе бити више речи после одлука УОПСС. Такође је наведено 

да је предлог да се Служба убудуђе организује преко регионалних центара, где би се 

организовали технички дани и да би то били градови у којима живе чланови наставног 

тима Службе водича. Павле Павловић из Краљева је изложио своје виђење о 



неусклађености планинаских активности између туристичких агенција и удружења 

грађана и да је потребно је да планиски водичи не буду више у сивој зони.  

  

  

Збору је присуствовало 166. водича са правом гласа.  

Збор је завршио рад у 14 
10 

h. 

Саставни део овог записника су следећи документи: 

1. Извештај начелника о раду за период 2011.-2019.  

2. План активности Службе за 2020.   

 
У  Београду 
20/12/2019. 

Записничар 
Танасковић Драган 
 
 
 
 

 
Начелник Службе водича ПСС 
Зоран Контић МБ131 

     

 


