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Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 1215 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 5. редовне седнице УО ПСС 

2. Преузете обавезе са предходних седница (Б.Мићић) 

3. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза (И. Планић ) 

4. Сарадња са Министарством омладине и спорта (Б. Божовић) 

5. Предлози за доделу стипендија за 2015. годину 

6. Друга редовна Скуштина ПСС 

- Извештаји комисија 
- Извештаји председника, начелника НО и ВЧ 
- Техничка организација 
- Фотоизложба 
- Трибина 
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7. Службе и комисије  

8. Усвајање приспелих правилника 

9. БМУ (М. Детичек) 

10. ЕРА (Б. Мићић) 

11. УИАА  

12. Разно 

Дневни ред је усвојен једногласно, без примедби. 
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1. Усвајање  Записника са 5. редовне седнице УО ПСС 
Б. Мићић имао примедбу на Записник са 5. редовне седнице УО ПСС, тачка 6.3. треба да 
носи назив „Комисија за високогорство и експедициеје (КВЕ)“. 
Испред следећег става се умеће међунаслов: „6.4, Комисија за алпинизам (КА)“, а у 
наставку треба да пише: „Дана 12. децембра т.г. одржан је Збор алпиниста на Авали. Том 
приликом је одлучено да се формира привремена комисија састваљена од представника 
свих АО и АС са задатком...". 

2. Преузете обавезе са претходних седница 
2.1. Рад на електронском увођењу чланства ПСС је у току. Неке примедбе на заштиту 

података и недоумице Милана Марковића из Нафташа су путем електронске 
преписке са Бојаном Дулејаном и ПСС усвојене и разрешене. Одлучено је да се 
цео систем електронског вођења чланства у ПСС унапреди постављањем на https 
основу. Дељиви сервер кошта од 38 до 130 ЕУР месечно, па је УО одлучио да га 
не користи јер не повећава значајно заштиту података.  

         И даље ће се вршити додељивање шифара клубовима за убацивање података, а 
начин продаје маркица остаје по старом систему до даљег. 

2.2. Одржана је презентација од стране Драшка Штиковца из ЕУТЕЛНЕТ-а, који је, са 
својим тимом, задужен за израду новог сајта ПСС. Том приликом је присутне 
упознао са изгледом и могућностима новог сајта. Сајт је готов и може да почне 
„пуњење“. 

2.3. Пресељење у нове просторије у Дечанској улици је у току. Документација се 
преноси поступно. Замењени су прозори у две просторије од три којима 
располажемо.  

2.4. Р. Кнежевић је на поклон ПСС донео урамљен „Завет ратника ослободилачких 
ратова Србије и Црне Горе од 1912 – 1918. године потомцима“ поводом изведене 
акције обележавања 100 година Колубарске битке у виду вишедневног похода, 
који је организовао. Појединии чланова УО који су учествовали у овој акцији 
похвалили су организацију и велико залагање Р. Кнежевића у припреми и 
реализацији ове акције.  
Р. Кнежевић је доставио рачуне за трошкове реализације.  Донета је једногласно 
одлука да се нађе начин и накнадно Р. Кнежевићу исплати износ по достављеним 
рачунима. 

2.5. Случај везан за кањон Невидио и Т. Војиновића је  и даље отворен.  Извештај ГСС 
Црне Горе још нисмо добили. 

2.6. Задужује се Драган Павловић  председник Надзорног одбора да помогне око 
сачињавања дописа – предлога ПД „Варнице“ из Ражња за пререгистрацију код 
АПР у спортско удружење а ради пријема у ПСС. 

2.7. Сви стипендисти којима је захтевано да доставе извештаје о свом раду у протеклој 
годиниу су доставили исте у року и тако испунили своју обавезу. 

2.8. Рад на превођењу Пецлове књиге је у току. 
2.9. МОС су предати су извештаји о раду ПСС за 2014. годину заједно са саглашноћу 

Ревизора. 
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2.10. На предлог Комисије за категоризацију, чланови УО су, усаглашавањем 
електронским путем, донели одлуку о категоризацији истих. Комисија је сачинила 
предлог стипендиста који ће бити разматран касније.  

2.11. Предлог Правилника о учешћу планинара на акцијама, који би био едукативног 
карактера, је у фази израде (задужени су А. Марковић и З. Контић). 

2.12. Председник, подпредседник и секретар ПСС су имали састанак у Нишу са 
представницима Нишког планинарског савеза. Разматране су теме од интереса за 
Савез и регион. Након састанка, у сали градске управе пред пуном салом (око 150 
гледалаца) приказн је један од награђених филмова Д.Гогића“Тиркизна богиња 
Тибета“. 

2.13. Одобрена је куповина лаптопа Комисији за трекинг (уз обавезно достављање  три 
понуде). 

2.14. Остаје обавеза Савеза да провери код ОКС да ли препознаје планинарство као 
спорт. 

3. Извештај Нашелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 

Исо Планић се захвалио председницима комисија на предатим извештајима о раду за 2014. 
и констатовао да је план из 2014. године углавном испуњен. 
Похвалио је рад Комисије за пл. оријентацију и спортско пењање, нагласио да је Комисија 
за вискогорство и експедиције лепо направила и испратила свој програм као и то да је 
Комисија за спелеологију побољшала свој рад, да има пуно идеја за побољшање рада у 
наредном периоду као и предлоге правилника о раду саме комисије. Комисија за трекинг ће 
у 2015. години имати четири кола – замолили су за помоћ око штампе пропагандног 
материјала за исте, Служба водича је поднела свој извештај, а Комисије за алпинизам ради 
на изради предлога Алпинистичког правилника. 
Чиститао је Нади Добороти на избору за председнике Комисије за спортско пењање. 
Начелништво је у претходном периоду имало 2 формална састанка, направило је план рада 
Начелништва за 2015. годину  као и  четири нова предлога Правилника. 
Председник ПСС је похвалио рад Начелника као и рад начелништва уопште. Констатовао 
је да је пл. оријентација поново покренута у многим местима и клубовима, захвалило се В. 
Матковићу који је томе доста допринео. 
Н. Милошевић је поднела свој извештај као контролор са РА 31. Божићни успон на Ртањ 
одржане 10. јануара т.г. а одржане су по плану и традиционалне акције Павласов меморијал 
и 8. Светосавски поход на Црни врх. Зимска обука за водиче није одржана због малог броја 
пријављених. 
Наглашено је да све Комисије имају обавезу да своје планове за наредну годину доставе до 
10. маја т.г. како би се на време (до 20.05.) могао припремити план за 2016. Годину. 

4. Сарадња са Министарством омладине и спорта 
Б. Божовић је присутне известио о томе да је ПСС, као једном од ретких, повећан буџет за 
ову годину али да то повећање je усмерено ка програму рекреативног пешачења и 
планинарења за непланинарску популацију. 
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Одржан је састанак са представницима клубова из градова у којима ће се одржати 
пешачење за непланинаре. Прва акција ће се одржати 22. марта у Београду, а од априла 
почињу и акције у Вршцу, Панчеву, Књажевцу...(постоји већ план одржавања таквих 
акција по предлозима из септембра 2014. године). Б. Божовић је предложио да се на неку 
од наредних акција позове и неко из Министарства омладине и спорта. 
Сарадња са Министарством омладине и спорта је добра а испуњена је и обавеза и МОС су 
предати извештаји о раду у протеклој години. 

5. Предлози за доделу стипендија за 2015. годину 
5.1. Комисија за награде и категоризацију је на основу достављених извештаја и 

категорисаних спортиста од стране ССС, а у складу са постојећим правилником и 
критеријумима за стипендира дала своје предлог да се доделе стипендије: једна из 
области вискогорства, један из области алпинизма и осам из области спортског 
пењања на природној стени. 

         Дабижљевић Немања је поднео жалбу на предлог Комисије за категоризацију, а у 
вези предлога за стипендије. Ова жалба је је базирана, противно постојећим 
правилима у ПСС. Наиме, тадашња Комисија  за спортско пењање је пре почетка 
такмичарске сезона (март 2014.) предложила УО ПСС да се усвоји редослед 
критеријума по коме се кандидују могући стипендисти. УО ПСС је овај правилник 
усвојио тек после термина када је одржано 1. коло такмичења, дакле не 30 дана 
пре почетка такмичења (што је обавеза према Закону о спорту), па је ова жалба као 
неоснована једногласно одбијена. 
Предлог за стипендије је једногласно усвојен. Стипендије ће добити следећи 
спортисти: 
1. Петра Шешеља (Железничар – Н.Сад) – високогорство 
2. Катаринја Мановски (Пентракс – Иђош) – алпинизам 
3. Лука Перуновић (Земун) – спортско пењање (СП) 
4. Сташа Гејо (Ниш) – СП 
5. Јелена Јаковљевић (Вертикал – Београд) – СП 
6. Братислав Михајловић (Земун) – СП 
7. Антонина Брдарић (Београд) – СП 
8. Лазар Стефановић (Пентракс – Иђош) – СПО 
9. Милица Огњановић (Ниш) – СП 
10. Марија Милосављевић (Београд) -СП 

 
5.2. В. Матковић је дао иницијативу о усаглашавању правилника за стицање звања 

категорисаних спортиста међу планинарским дисциплинама, као и са нивоом 
категоризације и у другим спортовима. Истакао је и могућност категоризације и за 
дисциплину планинарске оријетације, јер сада већ имамо и првенства Србије, а 
ускоро се очекује и такмичење за Балканско првенство. 

5.3. И. Планић је, уз одобравање Н. Доброте, присутне известио о томе да ће Комисија 
за спортско пењање пооштрити своје критеријуме за категоризацију за пола 
степена тежине. 

4 | 8 
 



6. Друга редовна Скуштина ПСС 
Друга Скупштина XXI сазива ПСС ће се одржати 28. фебруара 2015. године у Књажевцу. 
Д. Беатовић се захвалио на указаном поверењу и присутнима шире појаснио програм 
одржавања Скуштине. Дао је предлог  предлог програма активности од петка 27. до суботе 
28. фебруара т.г. као и додатни предлог припремљеног програма успона на Миџор у 
недељу 01. марта т.г. 
Према евиденцији Канцеларије ПСС у 2014. години је продато 11.989 чланских маркица, 
имамо 152 клуба тј. друштва и три регионална Савеза, као и 180 делегата од тога 149 
делегата са правом гласа. 
Три клуба: Агроном – Нови Сад, Занатлија – Нови Сад, ПАК Крагујевац – Крагујевац  нису 
купили чланске маркице у 2014. години па се доноси једногласна одлука да се искључују 
из ПСС . 

6.1. Све Комисије Начелништва ПСС су предале своје извештаје сем Комисије за 
превентиву и безбедност и Комисије за алпинизам која је делимично предала свој 
извештај. 

6.2. Надзорни одбор је припремио свој извештај а Веће части није и не појављују се на 
састаницма УО. Задужује се Канцеларија ПСС да их контактира како би доставили 
свој извештај. Чланови УО, задужени за клубове тј. друштва из свог региона 
такође су дужни да доставе извештаје о свом раду са клубовима и комисијама за 
које су задужени до 20 фебруара. 

6.3. ГСС Србије ће одржати вежбу у Књажевцу, вероватно спасавање преко реке. 
6.4. Члан ПСС, мајстор фотографије Фадил Шарки ће приредити изложбу 

„ПЛАНИНЕ“, која ће бити отворена у петак 27.02. и трајаће до 13.03.2015 године. 
6.5.  У петак увече ће бити одржана трибина са заинтересованим о планинарењу, 

пешачењу, етно-туризму и могућностима развоја ових активности у тимочком 
региону. 

6.6. Начелништво је на основу остварених резултата Клубова и појединаца дало 
предлог листе заслужних којима ће бити додељене Признања за постигнуте 
резултате. Након дискусије одлучено је да се Признања на Скуштини ПСС уруче 
само најистакнутијим тј. првопласираним Клубовима као и појединцима, а да се у 
фоајеу истакну резултати такмичења. 

6.7. Превоз делегата и гостију на Скупштину биће организован као и прошле године, а 
распоред и план ће бити послати са овим Записником. 

 

7. Службе и комисије 
        
      Пристигли су и нови предлози, попуњени формулари за неке од комисија и данас су 

прихваћени следећи чланови: 
7.1. Комисији за превентиву и безбедност у планинама ће се придружити Ненад 

Дикић. 
7.2. Издавачки савет  је формиран. Његови чланови су Драган Божовић, Радованка 

Вукосављевић, Борисав Челиковић, Бранко Матић, Боривоје Вељковић, Бојана 
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Поповић, Слободан Гавриловић и Велибор Станишић. Председник следеће две 
године ће бити Д. Божовић, а затим председниковање преузима С. Гавриловић. 

7.3. Пошто је досадашња Комисија за спортско пењање дала колективну оставку, на 
Збору пењача, изабрана је нова комисија у саставу: Надежда Доброта, председник 
и чланови Јелена Јаковљевић, Весна Павловић, Андраш Богнар, Слободан Буловић 
и Раде Вучковић. 

         Факултет за спорт и туризам покреће стручно оспособљавање за звање 
национални спортски судија. Председник ПСС је препоручио Комисији за 
спортско пењање њихови чланови заврше ово стручно оспособљавање. 

7.4. Комисија за рад са младима је добила од УИАА план и програм за 2015. годину.  
Стигао је допис за Камп за младе у Италији (Доломити) који ће се одржати у јулу 
т.г. па је потребно обавестити Клубове да пријаве учеснике које би Н. Милошевић 
водила. Односи се млађе од 18 година. 

  Сарадња са БиХ се наставља у виду размене спортиста, а УИАА организује курс за  
   рад са младима који ће се одржати у Македонији. 

7.5. Комисија за маркетинг -  Момчило Манић је написо „Предлог концепта 
осмишљавања и примене маркетинга у ПСС-у“који има 26 страна. Материјал је 
стигао два дана пре састанка УО па није припремљен за ову седницу. Биће 
разматран на следећој седници. УО се захваљује на уложеном труду. 

7.6. Комисија за високогорство и експедиције је одржала четири седнице за мање од 
годину дана. М. Ердељан се захвалио сарадницима а Начелник и председник ПСС 
су се захвалили М. Ердељану и екипи на добром раду. Први пут имамо евиденцију 
о томе где су наши клубови и појединци боравили на планинама вишим од 5.000 м 
у 2014 години. 

7.7. Комисија за превентиву и безбедност у планинама је добила предлоге у вези 
антидопинга у спорту који морају да уђу у националне гранске правилнике, па ће 
морати да их проуче и ставе у предлог Правилника о безбедности у планинама. 

7.8. Комисија за алпинизам - Са Збора алпиниста одржаног на Авали (чланови УО су 
упознати на прошлој седници УО) доставила  Записник одмах након одржавања 
састанка (у складу са током и садржајем састанка), а затим га повукла и након 
одређеног времена доставила други, који није у складу са дешавањима на састанку.  

        Привремена комисја за израду новог Алпинистичког Правилника ПСС је завршила 
предлог и доставила га Начелнику увече уочи овог састанак УО. И овај Правилник 
ће се разматрати на следећој седници. Начелник је изнео одређене примедбе на 
њега суштински, као и у светлу предлога Правилника о комисијама ПСС који ће се 
разматрати у следећој тачци Дневног рада. 

        Председник ПСС је предложио заједно са Начелником да се одржи сатанак са 
алпинистима - Секретаријат или само уз присуство Секретара и Подпредседника 
како би се разјаснила ситуација и приступило формирању сталне комисије и раду у 
алпинизму. 

8. Усвајање приспелих правилника 
 

После разматрања и дискусије усвојени су једногласно следећи правилници: 
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- Правилник о раду комисија Планинарског савеза Србије 
-    Правилник о организовању и извођењу акције Дани планинара Србије 
- Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста 
- Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских 

спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским 
спортистима са посебним заслугама 

 
9. БМУ 

М. Детичек је присутне известио да је Бугарски савез припремио брошуру „10 највиших 
врхова Балкана“ са правилима обиласка ове тачкасте трансверзале. З. Контић је ставио 
примедбу зашто је као највиши врх Србије написан Миџор. После дискусије, усвојено је да 
се тражи да се промени назив у „10 врхова Балкана“. 
М. Детичек је према задатку са последње седнице БМУ припремио Историјат БМУ од 
2003. године до данас (уз активно учећше и значај ПСС – Б. Мићића).  
Балканска унија маја 2015. године треба да изабере ново руководство, па се за то треба 
припремити и наћи кандидате. Такође се за ту седницу предвиђају неке измене у Статуту, 
па ће се за следећу седницу УО ПСС припремити материјали. Одобрава се пут М. Детичеку 
и Б. Мићићу на састанак у Скопље због припрема за седницу МБУ.  

10. ЕРА 
 
Стигао је позив за Семинар о маркирању, који ће се одржати у јуну у Француској. Због 
ограниченог броја  учесника, треба се што пре пријавити. 
 

11. УИАА 
 
11.1. Стигао је допис у вези плаћања чланарине који треба вратитит до 15. фебруара 

т.г.  
11.2. Ове године истиче други мандат Л. Попари у Комисији за планинарење. 

Потребно је, до 6. марта т.г., обавестити Комисију о нашем кандидату у следећем 
мандатном периоду. 

11.3. У Италији се одржава најстарији фестивал филмова о пењању који је под 
покровитељством УИАА. Материјал је дат Д. Гогићу да се упозна и да неко наш 
евентуално конкурише следеће године. 

11.4. 26.- 29. март т.г.у Шпанији се одржава  Међународни конгрес о планинарењу. 
Усвојен је предлог да на конгрес иде И. Планић. 

 
12. Разно 

 
12.1. Захтев „Спартак“ из Суботице за замену непродатих чланских маркица из 2014. 

године за 2015. се одбија. 
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12.2. Планинари са Косова траже одобрење УО тј. помоћ око куповине чланских 
маркица ПСС због тешке ситуације – одлука се одлаже до следеће седнице УО, а 
у међувремену ће Р.Кнежевић да провери ситуацију. 

 
12.3. УО се једногласно сложио са идејом о набавци професионалне видео камере за 

потребе ПСС. Предложено је формирање логистичке пропагандне подршке. 
Потребно је набавити три понуде, као и направити Правилник о коришћењу 
камере. Камеру ће моћи да користе само професионалци. 

 

12.4. Дат је предлог и једногласно усвојен да се откаже уговор о услузи мобилне 
телефоније чланова УО ПСС. 

 

12.5. Стигао је позив од Субре из Херцег-Новог за учећше у акцији „12. Ноћ пуног 
месеца“  

 

12.6. Добијен је позив од БиХ за учешће на акцији „Лупоглав 2015.“ 
 

12.7. ФРА – Чачак је обелажио 40 година рада и тражи додатну помоћ за 
прошлогодишњу акцију. Одлучено је да уколико нису искористили пун износ од 
40.000 динара, да им се помогне до тог износа, а уколико су потрошили одобрена 
средства, обавеза Савеза је завршена. 

 

12.8. Б. Мићић и Б. Божовић су добили одобрење УО да могу да са надлежнима у МОС 
разговарају о припреми новог Закона о туризму, а којим се спремају ограничења 
у деловању планинара. 

 

12.9. Стигао је допис од осигурања „Дунав“ из филијале Ужице, пословница Нова 
Варош, да желе да нас осигуравају. Одговорити на постављена питања. 

 

12.10. И.Планић је донео понуду ДДОР НОви Сад, који нуди осим осигурања и 
трошкове потраге и спашавања укључујући трошкове спашавања хеликоптером. 
Размотрити ову понуду за следећу сезону. 

 

12.11. Направљен је предлог ко ће испред ПСС да наступа на СОС каналу, који је 
усвојен. 

 
Седница је завршена у 1825. 

 Записничар, Председник ПСС, 

________________________ Борис Мићић ср 
 /С. Вељковић/  
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