
ЗЗЗЗ    АААА    ПППП    ИИИИ    СССС    НННН    ИИИИ    К:К:К:К:    

 

 са 42/8. састанак Секретаријата Управног одбора Планинарско-смучарског 

савеза Војводине одржаног 15.8.2013. године у канцеларији  савеза. 

ПРИСУТНИ: Исо Планић и Миливој Ердељан; 
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 
1. Алпинистички течај; 
2. Лаза Радивојац; 

 
Ад.1 

 
Председник ПД Нафташа Зоран Марковић нам је 14.8.2013. упурио мејл 

следеће садржоне: „Ваша идеја за покретањем оваквог курса под окриљем ПССВ 
је сасвим уреду, али је цена курса  недопустиво висока. Економска ситуација и 
прилике под којима наша планинарска Друштва опстају из дана у дан све су теже 

па смо сви  на граници преживљавања. Мислим да се приликом одређивања 
овако високе цене није узело у обзир  веома тешко стање Друштава.  Ми смо ове 

године били изложени доста великим издацима (по мом мишљењу такође 
неоправдано високе) за слање водича у школу за водиче на Сопотници. Сматрам 
да овај намет не би смо могли поднети у ситуацији када се наша средства  на 

рачунима крећу до неколико стотина евра. Уколико организатори овог курса желе 
да им се јави жељени број кандидата у заједничком би било интересу да се цена 

курса преиспита и да се битно смањи. Цену коју сте исказали у допису  ничим се 
неможе оправдати.“ 

 

Ад. 2. 
 

Алпинистични инструктор Лаза Радивијац нам је послао спецификацију трошкова 
алпинистичког течаја: 

• МАXИМАЛНИ УЛАЗ СРЕДСТАВА:  10 x 130 еур = 1300 еур 

• РАСХОДИ: 

1. Набавка (амортизација) опреме - 3 слема, 3 појаса, 2 пара халф узарије, 3 
реверса или гајда, 3 карабинера -мин.750 еур (од сваког тецаја се несто купи) 

2. Штампање скрипти - 50 еур 

3. Набавка прусика по човеку (3,5 м x 10) - 30 еур 

4. Гориво за вођу течаја, предаваце и демонстраторе за Орлово бојиште и 
Нови Сад - цца 50 еур за 2 одласка! 

5. ТЕРЕН ЗАВРСНИ УСПОНИ - мин. 4 дана - максимално 2 полазника на једног 
инструктора или помоцника = 6 инструктора или помоцника!!! 

           - превоз инструкторског тима - цца 100 - 150 еур 

           - исхрана на терену - 600 дин x 6 x 4 дана = цца 140 еур 
           - дневнице инструкторског тима на терену - 6 x 4 x 10 еур = 240 еур 
           - троскови водје курса (припрема, водјење и обрада документације, 

мобилни/фиксни телефон, гориво у локалу, основни лицни троскови нпр. вода, 



сок,  кекс,...) = 100 еур 

     
     УКУПНИ ТРОСКОВИ:  1460 - 1510 еур!!! 

 
Као што се из спецификације трошкова види највише средстава биће утрошено на 

куповину опреме коју ћемо користити како на овом тако и на наредним 
течајевима. Жеља нам је да у годинама које долазе скупимо довољно новца да 
 комплетно опремимо 10 течајаца. Опрема је предуслов за оџавање квалитетних и 

сигурних алпинистичких курсева.  Нажалост КА ПССВ није у могућности да нам 
финансијски помогне око куповине опреме из простог разлога јер су средства 

којима савез  располаже мала. 
 
Следећа финансијска ставка су дневнице и путни трошкови инструктора и 

помоћних инструктора. Дневнице су минималне и покривају основне потребе као 
што су преноћиште и исхрана за време трајања течаја. Оптимално је да буде 

један помоћни инструктор на 2 течајца како би рад био квалитетан и течајци 
могли испењати неопходне смери, извршити завршне успоне. Без адеквате 
опреме и помоћних инструктора алпинистичк курс може се сматрати недовољно 

успешним и лоше организоваим.  
 

Поред ових трошкова које сам навео у спецификацији могућа је појава додатних 
трошкова као што су закуп сале за одржавање предавања. Желимо да обезбедимо 
стручне предаваче за неке од тематских јединица као што су нпр. метеорологија, 

прва помоћ, оријентација, исхрана. 
Алпинизам је у последњих 20 година, знатно напредовао те Обрад и ја желимо да 

пратимо и пренсемо нова знања будућим алпинистима Србије. 
 
Планинерење, а поготово високогрство и алпинизам су релативно скупи спортови, 

да се тако изразим, јер сви који желе да се овим сигурно баве морају улагати у 
опрему, а како би напредовали морају често путовати у иностранство. Закључак 

је дакле, да је боље одржати квалитетан, а не јефтин течај! 
 
Цене течајева других алпинистичких одсека су врло сличне, АО Београда 160е, 

АО Чачак 140е (притом им је пењалиште на само 10км удаљености). 
 

Заборавио сам да напоменем да ће течај за малолетна лица (16-18година) 
коштати 75е, за особе до 21годину цена курса ће бити 100е, а за све остале 

чланове ПССВ цена ће бити 130е.  
 
Овим гестом желели смо да изађемо у сусрет младим људима који ће своју 

активност препознати у бављењу алпинизмом. На младима свет остаје и њима 
треба посветити пажњу и пружити им олакшице. 

 
Надам се да сам био довољно јасан и да сте разумели да је ова цена минимум 
испод ког не можемо ићи. 

 

 

 

 


