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Одржан 22. Збор водича Планинарског савеза Србије

ИЗAБРAНO НОВО НАЧЕЛНИШТВO ЗБОРА ПЛАНИНАРСКИХ ВОДИЧА СРБИЈЕ
Београд, 05. 12. 2015. године. У згради Скупштине општине Стари град одржан је
редовни 22. Збор планинарских водича Србије. Верификациона комисија избројала је 153
водича од којих је 147 имало право да гласа. Главна тачка дневног реда била је избор
новог руководства Збора. У евиденцији Начелништва налази се 503 водича од којих 280
редовно плаћа годишњу чланарину.
Према протоколу и Дневном реду изабрани су органи изборног Збора: Радно
председништво, Записничар, оверивачи записника, верификациона и изборна комисија.
Пре почетка радног дела присуствовали смо презентацији ЏИ-ПИ-ЕС (GPS) уређаја
за сналажење и оријентацију у планини, фирме ГАРМИН, представника у Београду.
Излагање је пажљиво праћено од стране водича што доказује велики број питања по
завршетку презентације.
Извештај о раду начелништва Службе водича у мандату 2011 – 2015. године усвојен
је скоро једногласно. Било је 5 уздржаних. Начелник је у коментару извештаја посебну
пажњу посветио оснивачу Службе, господину Слободану Гочманцу. Истакао је његову
немерљиву заслугу за достигнути квалитет едукације планинара за водиче ПСС и
сертификат који је програм едукације водича ПСС добио од светске планинарске
организације УИАА.
Разочарење присутних уследило је после објаве председавајућег да Водичи из
Планинарског савеза Републике Српске неће моћи да гласају на овом Збору.
Образложење на јавно изражено негодовање је да је такав став заузео Надзорни одбор
ПСС. Надамо се да ће овај став Надзорног одбора бити превазиђен у будућим
ситуацијама када се буде гласало о саставима Комисија и Служби ПСС. У разговору међу
присутнима провејавао је став да се та одлука односи на избор органа ПСС а не на радне
Комисије. Можда ће и овај став наићи на разумевање Надзорног одбора.
Приступили смо изборним активностима. Од 16 кандидата бирали смо 7 за састав
Начелниоштва. Већина се определила за: Миланка Арсић, Мирјана Поповић, Драган
Павловић, Исо Планић, Горан Бурић, Слободан Жарковић и Фахир Демчовић. Кандидати
за Начелника (Зоран Контић) и Секретара (Драган Танасковић) обављали су те функције и
у претходном мандату. Поново су изабрани.
Из ПСД „Поштар“ Нови Сад Збору су присуствовали: Душко Косјер, Цветин
Ристановић, Милан Бреберина, Радојица Табачки и Боривоје Вељковић.
Текст сачинио: Боривоје Вељковић

Снимили: Црномарковић и Косјер

