
З  А  П И С Н И К 
са 1. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије, одржане 2014.04.15. 

XXI  сазив 
 
Присутни:  
   Чланпви УО: Б. Мићић, Б. Бпжпвић, Д. Гпгић, И. Планић, Ј.Тпдпрпвић, И. Андрејић, Н.  
          Милпшевић, А. Маркпвић, Р. Вукпсављевић, Р.Кнежевић, В. Маткпвић, Ф. Дамчевић,  Љ.  
          Станпјевић и Р. Фиппвић 
    Чланпви НО: Д.Павлпвић, М.Прпкић, М.Димитријевић  
    Члан ВЧ: С.Плавшић 
    Остали присутни: Б. Трајкпвић, М. Детичек, М. Ћирпвић, М.Ћиркпвић, З. Кпнтић , М.  
         Ивачкпвић  
   Нису пријавили или пправдали пдсуствп: Љ. Ппппв (члан УО), М.Крунић (члан ВЧ), Д.  
          Васиљевић (члан ВЧ) и Д.Рашић (члан ВЧ) С. Стпјкпвић, ( члан НО ) 

 

Седницу је у 12:10 птвприп председник Савеза и ппштп није билп предлпга за измену или дппуну 
Дневнпг реда кпји је назначен у сазиву за пву седницу, приступилп се раду. 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
1.   Уводна реч председника Савеза 
2.   Конституисање органа Савеза: Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части 
3.   Усвајање Записника са XXXVI редовне седнице УО ПСС предходног сазива 
4.   Пословник о раду УО ПСС 
5.   Веза између клубова и регионалних савеза са УО ПСС (подела принадлежности) 
6.   Преузете обавезе са предходних седница 
7.   Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 
8.   Просторије Савеза 
9.   Службе и комисије 
10. Усвајање приспелих правилника 
     - Правилник за надокнаду путних трошкова и дневница у земљи и иностранству 
     - Пословник о раду Начелништва ПСС 
11. БМУ 
12. ЕРА 
13. УИАА 
14. Разно 
 

1. Уводна реч председника Савеза 
 
Борис М. Мићић, председник ПСС поздравио је новоизабране чланове за органе Савеза УО, НО и 
ВЧ и пожелео  успешњу сарадњу. Рад претходног Управног одбора оценио је као успешан и 
квалитетан, такође је упознао нови сазив УО ПСС да седницама УО поред чланова присуствују и 
представници Већа части и Надзорног одбора ПСС као и представници комисија ПСС према 
потреби. Замолио је да се настави рад на начин како је радио предходни сазив, тј. у духу 
толеранције и међусобног уважавања, поштујући право сваког на изношење свог мишљења, а 
једанпут усвојени закључак да сви поштују и заложе се да га сви испуњавамо. 
  
Бранислав Божовић, секретар ПСС честитао је новоизабраним члановима УО ПСС и пожелео 
успешну и делотворну сарадњу. 
Миломир Ћировић је као представник Планинарског савеза Београда пожело добродошлицу ново 
изабраним члановима УО и понудио помоћ и сарадњу са ПС Београд. 
 
2.     Конституисање органа Савеза: Управног одбора, Надзорног одбора  



         и Већа части 
 
2.1.  УПРАВНИ ОДБОР ПСС 
        На основу чланова 31, 32 и 33 Статута Планинарског савеза Србије, а на основу броја  
        гласова Управни одбор ПСС сачињавају: Борис Мићић, председник; Драгослав Гогић,  
        подпредседник, Бранислав Божовић, секретар , Исо Планић, начелник и чланови Неда 
        Милошевић, Радољуб Кнежевић, Александар Марковић, Илија Андрерјић, Владислав 
        Матковић, Фахир Демчевић-Шиљо, Јеленко Тодоровић, Радмило Филиповић, Љубомир 
         Попов, Љиљана Станојевић и Радованка Вукосављевић. 
 
2.2.   СЕКРЕТАРИЈАТ УО ПСС. 
        У циљу ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора,као и припреме рада  
        УО ПСС, чланом 43 Статута ПСС предиђено је формирање Секретаријата УО ПСС који  
        поред председника, подпредседника, секретара и начелника сачињавају још три члана.  
        Изабрани су једногласно:Неда Милошевић, Љиљана Станојевић и Јеленко Тодоровић. 
 
2.3.  НАДЗОРНИ ОДБОР ПСС   
        У складу са чланом 44 Статута Планинарског савеза Србије,  Надзорни одбор ПСС  
        сачињавају председник, подпредсеник, један члан и заменика члана. На основу броја  
        гласова  на Скупштини Надзорни одбор ПСС сачињавају:  Драган Павловић, Мирјана 
         Прокић,Мирко Димитријевић и Станоје Стојковић.  
         На одвојеном састанку НО, договорено је да ће председник НО бити Д.Павловић, 
         подпредседник М.Прокић и члан М. Димитријевић. Заменик члана НО биће С.Стојковић. 
 
2.4.  ВЕЋЕ ЧАСТИ ПСС 
         У складу са чланом 46 Статута Планинарског савеза Србије,  Већа части ПСС сачињавају  
         председник, подпредсеник, један члан и заменика члана. На основу броја гласова  на  
         Скупштини, Веће части  ПСС сачињавају:  Милан Крунић, Светлана Плавшић, Драган  
         Васиљевић Дејан Рашић.  
         Пошто је конститутивну седницу дошла само С. Плавшић, то је конституисање одложено. 
 

3. Усвајање Записника са XXXVI  редовне седнице УО ПСС предходног сазива 
 

       Записник је усвојен једногласно без примедби. 
 

4.    Пословник о раду УО ПСС 
 
      Предлог Пословника о раду УО ПСС је достављен благовремено. Према Пословнику о раду  
      УО на седнице се позивају  да присуствују:  главни уредник  Планинарског гласника и  
      уредник сајта ПСС који још нису постављени.   
       
       Неки чланови УО сматрају да би седнице требало  да се одржавају викендом. Други 
       сматрају да су викенди резервисани за акције. Договорено је да се седнице одржавају 
       различитим данима ван викенда.  
 
        Предложени Пословник о раду УО ПСС усвојен је једногласно, без примедби и може да се  
        постави на сајт Савеза. 
                                                                                                                        

5. Веза између клубова и регионалних савеза са УО ПСС (подела принадлежности) 
 

       Председник је обавестио нове чланове УО да је у претходном сазиву контактирање са 
       чланицама (клубовима) било распоређено на чланове УО, тако да је сваки члан УО био  
       задужен за одређени број клубова, али то није увек функционисало. 
 
        Такође, сваки члан УО је био задужен и за рад појединих комисија. 
     



        За следећу седницу биће припремљен предлог задужења за клубове и комисије. 
 

6. Преузете обавезе са предходних седница 
 
6.1.   Електронско вођење чланства још је у изради. Сви клубови би требало да имају он  

  лајн да би систем могао да функционише. 
6.2.   Сајт још није урађен, а у међувремену треба наћи особу која би се бавила тиме  

  (наравно без надокнаде) 
6.3.   Обучавање кадрова требало је договорити са инструкторима и тренерима али их на  

  састанку није било довољно. Састанак ће се поновити. С. Гочманац је задужен за то.    
  од инструктора и тренера треба оформити тим који ће припремити правила за даље  
  обучавање кадрова за планинарске специјалности. 

6.4.   Комисија за алпинизам треба да сачини правила и стратегију развоја за турно скијање.  
  У међувремену су направили такмичење на Копаонику али нема извештаја. 

6.5.   Службу водича је заказала за 10. мај  саветивање на тему релација водич-клуб-служба  
  – савез. 

6.6.   Комисија за алпинизам требало је да сачини стратегију развоја и правилник о пењању  
  у леду. Још није завршено. 

6.7.   ПК Рунолист из Јагодине поднео је захтев да им се уступи нешто од планинарске 
  литературе како би оформили библиотеки. Р. Вукосављевић је преузела обавезу да 
   проверити да ли захтев још стоји. 

6.8.   Драган Петрић имао је задужење да прибави словеначки Правилник о чуварима 
  природе.  И.Андрејић је изјавио да је правилник преведен. Треба Д.Петрић да се јави  
  секретару, како би настваили да раде на даљој имплементацији ове идеје да се 
  планинари укључе у заштиту планина. 

6.9.   Начелништво има задатак да усклади правилнике о републичким и традиционалним 
  акцијама као и да упозна чланице које желе да организују акције да ће морати да 
  направе елаборат како то захтева Министарство омладине и спорта. Исто тако ће  
  морати и комисије да припреме за своје активности. Такође треба обавестити чланице 
   и комисије да се планиране акције не могу заменити другима. 

6.10  Начелништво треба да одреди тим који ће бити задужен да припреми програм  
         обележавања Церске и Колубарске битке. Р. Кнежевић се понудио да буде у том тиму  
         јер је већ повезан са удружењем потомака ратника из Првог светског рата, која такође  
         има програме за обележавање те годишњице. 

       6.11 Новоизабрана Комисија за трансверзале треба да сагледа каква је ситусциј са Нишком 
               трансверзалом, као и да провери да ли планинарски савез града Ниша регистрован и 
                да ли је члан ПСС. 
       6.12 Лазар Попара је „одговоран“ за низ правилника, уз честе измене истих, тако да на  
                крају морају да се сви прегледају и ускладе са Законом о спорту. 
       6.13  Чим се конституише комисија за планинарске објекте треба хитно да уради  
                 евиденцију о броју и стању планинарских објеката. 
        6.14  Драгослав Гогић има задатак да преведе и предочи чланицама ПСС конкурсе које су  
                расписали УИАА и ЕРА у вези заштите планина. 
        6.15 Илија Андрејић обновио је информацију да је ментор УИАА предложио да се 
                планинарски дом на Сопотници организује као центар за обуку планинарских водича и  
                да друштво „Камена гора“ из Пријепоља обзиром да се налази у пограничном 
                подручју имају могућности да добију извесна средства  која би употрбили за  
                уређивање планинарског дома и околине како би одговарао потребама обуке водича. 
                Опет је поновљено да се мора утврдити систем како се успостављају спортски центри  
                у сккладу са Законом о спорту и потребама Савеза. 
        6.16 Исо Планић наводи да морамо имати удружење тренера (инструктора) који би са  
                комисијом за објекте сагледали ситуацију са објектима и теренима за обуку свих 
                 планинарских специјалности. 
 

7. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 
 



У пероду после претходне седнице УО ПСС одржано је пет традиционалних и једна републичка 
акција. 
Извештаје су доставили за традиционалне акције   само  „Змајевац“ из Врдника и „Др, Лаза 
Марковић“ из Ирига .  
За републичку акцију „Пролећни дан планинара -  Гледићке планине“, организатор није још 
доставио извештај. 
      
Још једном се упозоравају организатори традиционалних и републичких акција да  су обавезни по 
завршетрку акције да одмах доставеи извештај са пратећом документацијом, иначе  у наредној 
години неће добити тражену организацију. 
 
О активностима комисија у наведеном периоду нема извештаја. 
 
 У наредном периоду планиране су три републичке и пет традиционалних акција као и активности 
алпиниста, пењача и водича (збор и полагање пријемног испита за летњу обуку). 
       
Важнија активност у наредном периоду  је организовање Табора планинара Србије почетком јула. 
Прво  позивно писмо је достављено чланицама. ПД “Дубашница“ у сарадњи са   
Тимочким планинарским регионом и друштвима/клубовима из ближе околине ради на припрема 
(стазе, маркирање, смештај...).  Друго позивно писмо стиже ускоро у коме  ће бити све детаљно 
описано.  
 

8. Просторије Савеза 
 
Председник Б. Мићић упознао је чланове УО да је Планинарски савез Србије по наредби Владе 
Републике Србије исељен из просторија у Добрињској улуци број 11 под претњом утужења. Како 
се радило о врло кратком року канцеларија Савеза пресељена је у просторије бившег 
Планинарског савеза Југославије за које ПСС плаћа најмнину Пословном простору општине Стари 
град. На интервенцију Министарства омладине и спорта Дирекција за имовинуРепублике Србије 
доделила је Планинарском савезу Србије радни простор у улуци Дечанска 8. Простор је у фази 
сређивања, Угодор са Дирекцијом је потписан и тамо ће ПСС имати салу за састанке и простор за 
архиву као и део радног простора. 
 

9. Службе и комисије 
 

Статутом ПСС предвиђено је које комисије треба да се формирају. Како би састав комисија био 
квалитетан и ефикасан уз овај записник доставити чланицама упитник који би заинтересовани 
планинари који су вољни да раде у одређеним комисијама попунили, што би Управном одбору 
олакшало формирање комисија. Списак комисија који је усвојен је следећи: 

1. Начелништвп 
2. Кпмисија за планинареое и пешачеое 
3. Кпмисија за виспкпгпрствп и експедиције 
4. Кпмисија за алпинизам, пеоаое у леду и турнп скијаое 
5. Кпмисија за сппртскп пеоаое 
6. Кпмисија за спелеплпгију 
7. Кпмисија за планинарску пријентацију 
8. Кпмисија за планинарски трекинг 
9. Кпмисија за пстале планинарске дисциплине (планинскп трчаое, планинински 

бициклизам, рафтинг, каопнинг,...) 
10. Кпмисија за превентиву и безбеднпст у планинама 
11. Кпмисија за Службу впдича 

Напомена: Председници комисија од 2 до 11 су чланови Нашелништва. Начелник може да да 
изабере уже Начелништво од највише 5 чланова. 



12. Кпмисија за планинарске пбјекте 
13. Кпмисија за планинарске терене 
14. Кпмисија за заштиту прирпде планина 
15. Кпмисија за награде, признаоа и категпризацију 
16. Кпмисија за рад са младима 
17. Кпмисија за планинарскп пбразпваое 
18. Кпмисија за маркентишку делатнпст 
19. Кпмисија за инфпрмисаое и прппаганду (Издавачки савет) 
20. Кпмисија за архив 

Кандидациони лист за члана комисије је део овог Записника. Рок за предају кандидационих листа 
за комисије је 26.05. 
 
9.1 Начелник Службе водича обавештава УО да за летњу обуку водича очекују већи број  
      полазника и да немају довољно капацитета да се обука обави у једној смени. Уколико буду  
      имали довољан број полазника и за другу смену може се организовати обука под истим 
      условима који неће нарушити квалитет обуке. Финансијска средстав из буџета још нису  
      одређена од стране савеза, јер се очекује ребаланс буџета, па може доћи до смањења  
      средстава која ће добити и ПСС.  
      Служба је за 10. мај заказала ванредни Збор са темом Водич- Клуб-Служба - Савез- УИАА,  
      а 11. маја пријемни   испит за летњу обуку водича. 
 
9.2. Комисија за спортско пењање припремила је позивно писмо за одржавање првенства 
       Југоисточне Европе у спортском пењању 07. и 08. јун 2014. Позивно писмо доставити  
       чланицама БМУ. О правилница које су доставили расправљаће се на идућој седници УО 
       ПСС заједно са правилницима осталих комисија. 
 
9.3. Од УИАА добили смо обавештење да су у контакту са МОК у вези увођења пењања у леду 
        као олимпијске дисциплине 
 
9.4. ПД „Камена гора“ из Пријепоља доставила је елаборат за експедицију на Карстенс  
       Пирамид и као суорганизаторе навела ПСС и ПС Војводине, иако ниједан од савеза није 
       добио нити предлог и пројекат, нити је дао сагласност на овај пројекат.  Потребно је да  
       према Правилнику о организовању експедиција  среде свој елаборат тако да то буде њихов  
       предлог, да га доставе комисији која ће га прегледати и предложити Управном одбору на  
           усвајање.  
 

10.  Усвајање приспелих правилника 
 

10.1  Правилник за надокнаду путних трошкова и дневница у земљи и иностранству 
         сада је прилагођен новом Закону о спорту и захтевима Министарства омладине и спорта.  
         Предлог је да дневница за службено путовање износи 1.800,00 динара. Надокнада  
         трошкова превоза се рачуна као и до сада, а имплеметирана је у овом Правилнику. 
         Правилник је усвојен једногласно. 
 
10.2  Пословник о раду Начелништва ПСС 
         Новоизабрани Начелник је преипремио Пословник о раду Начелништва ПСС. Пошто још  
         треба да се ради њему, то ће његово усвајање уследити на следећој седници УО. 
         Предложено је да се размисли о осамвремењавању речи „начелник“ и „начелништво“. 
 

11. Балканска планинарска унија (БМУ) 
 

Председник је појаснио члановима УО да је БМУ планинарска организација у коју су учлањене 
земље Југоисточне Европе, а да јој је циљ међусобно упознавање, дружење и олакшице за 
планинарење у региону. Секретар БМУ је наш члан Мирко Детичек. 



 
Бугарска  планинарска организација предложила је да се направи нешто као трансверзала за 
обилазак десет највиших врхова Балкана. Ту су предвидели и Косово, као независну државу. . 
Бугарској федерацији да се упути протест поводом тога и да се предложи да то буду десет 
највиших врхова чланица БМУ, јер Косово  то није. О нашем ставу обавестити председника БМУ 
др. Јовицу Угриновског. 
 
Од Планинске звезе Словеније добили смо обавештење да су све чланице БМУ доставиле 
тражене табеле у вези планинарских објеката на својој територији, које све заједно треба да буду 
на заједничком сајту БМУ. Ово обезбедити у најкраћем могућем року. 
 
У припремној фази је и организовање балканског такмичења у планинарској оријентацији. По том 
питању сарађује се са Планинском звезом Словеније и ускоро ће бити спремни плавилници и 
пропозиције. 
 
Сарадњу младих  започели смо са ПС Босне и Херцеговине а прикључила се и Македонија која 
предлаже да се установи камп младих планинара. Договори следе. Задужење Н.Милошевић. 
 
Следећи састанак БМУ се одржава у Хрватској. За три наша представника платити путне 
трошкове. (смештај и храну имају обезбеђено). 
 

12. Европска пешачка асоцијација  ЕРА 
 

ЕРА је доставила услове које мора да задовољи обука водича за пешачење, како би била у складу 
са ЕРА стандардима и како би могли да добијемевропски сертификат за ову активност водича 
волонтера. Овај материјал је достављен нашој Служби да размотре могућност укључивања и 
наших водича. 
 
Годишња конференција ЕРА одржава се ове године у Немачкој. Уколико буде интересовања може 
се организовати одлазак за већу групу наших ланинара. 
 
ЕУРОРАНДО 2016 одржава се у јужној Шведској са темом енериј. Резервација смештаја је већ 
почела. 
 

13. УИАА 
Нема посебних обавештења.  
Лазар Попара је био на састанку Комисије за планинарење УИАА у Француској. Тек се вратио па 
нема извештаја. 
 

14. Разно 
 
        14.1   Од Спортског савеза Србије стигао распис за кандидовање за  Мајску награду.  
                  Немамо кандидате. 
        14.2 ЖПК „Спартак“ из Суботице поднео је захтев да се финансијски помогне њиховом  
                члану Николи Кујунџићу који је оперативни тренер у спортском пењању, а позван је 
                 да учествује на планинској трци у Аости у Италија у укупној дужини од 330 км. 
                Сматрају да је он својим радом, квалитетом и залагањем заслужио минималну помоћ. 
                Управни одбор доноси одлуку да му се на основу поднетих рачуна помогне са  
                50.000,00 динара. 
         14.3 ПК „Кукавица“ из Лесковца тражи финансијску помоћ за организовање летње обуке 
                 планинарског подмлатка. Обавестити их да доставе копију пројекта са  
                 спецификацијом трошкова како би УО имао увид за шта се средства троше. 
         14.4. Председник је обавестио да је потписан Уговор са министарством омладине и  
                  спорта и да су за кампове младих перспективних спортиста одобрена 172 пансиона. 
         14.5. Секретар Б. Божовић, разговарао је са клубовима Копаоник из Београда и Полицајац 
                   – Јосиф Панчић да покушају да током акције на почетку јуна, обезбеде приступ  



                   Панчићевом маузолеју на Копаонику поводом обележавања  200 година од рођења  
                   познатог научника. 
          14.6. Александар Марковић се захваљује управи што је Годишња скупштина  ПСС  
                  одржана у Ивањици, јер је тај догађај имао велики одјек у граду и допринео  
                  популатизацији планинарства. 

1.7. Одред извиђача-ппречана „Тимпчани“, секција Тимпчки дивљаци“, затражила је                                   

пријем у ПСС. Мпрају да дпставе кппију из АПР-а, кппију Статута, кап и пдлуку                      

пргана пдреда за учлаоеое у ПСС. 

 

 
Седница завршила рад у 17:10. 
 
Записничар 
Јела Илић    
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ПСС 
 

                                                                                                   Борис М. Мићић 
 


