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З А П И С Н И К  
са 4. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  сазива, 

одржане 23.10.2014. године 

Присутни чланови УО: Б. Мићић, Д. Гогић, Б. Божовић, И. Планић,  Н. Милошевић, Р. Кнежевић, 

А. Марковић, И. Андрејић, В. Матковић, Ф. Демчовић, Ј. Тодоровић, Р. 

Филиповић, Љ. Попов, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Председник НО: Д. Павловић  

Председник ВЧ: М. Крунић 

Остали присутни: М. Детичек, З. Контић, М. Ердељан, Л. Попара  

Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 12
20

 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 3. Редовне седнице УО ПСС 

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

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

Трајковић) 

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

5. Усвајање плана активности ПСС за 2015. годину (И.Планић) 

6. Службе и комисије  

7. Усвајање приспелих правилника 

8. БМУ (М. Детичек) 

9. ЕРА (Б. Мићић) 

10. УИАА  

11. Разно 

Дневни ред је усвојен без примедби. 

1. Усвајање  Записника са 3. редовне седнице УО ПСС 

Обзиром да није било писмених ни усмених примедби на Записник са 3. редовне седнице УО 

ПСС, исти је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Регистрован је домен: pss-clanstvo.org.rs. Електронска евиденција чланства је у фази 

усклађивања, а предстојећи период од два месеца ће се искористити за уходавање.  

Моле се чланице (друштва и клубови) да погледају сајт Савеза, добију своју шифру за 

приступ и провере рад са електронским вођењем чланства, јер ће се од Нове године, 

једино тако (са евиденцијом чланова) примати наручивање маркица.  

2.2. Добијене су две понуде за дизајн и израду сајта ПСС.  

 Прва понуда је фирме: EUTELNET WEB AGENCY doo из Београда. Понуђена цена 

износи 216.000,00 динара плус ПДВ, са плаћањем у 3 рате. Рок израде је 54 радна 

дана. Радни ресурси – 6 стално запослених. Пројектом ће бити омогућена 



2/5 

администрација сваког сегмента сајта. У цену је укључена обука за самостално 

администрирање. 

 

 Друга понуда фирме: ALEKSANDAR MARKOVIĆ PR, REKLAMNA AGENCIJA 

BUMERANG,   PARAĆIN из Параћина. Понуђена цена је 650 ЕУР (у динарској 

противвредности) у 3 рате. Рок израде је 120 дана, уз најављену могућност продужења 

рока израде због јако обимне структуре задатог сајта. Радни ресурси 4 запослена. 

Презентације које Бумеранг израђује, искључиво ажурирају и одржавају њихови 

чланови по цени од 20 ЕУР (у динарској противвредности) за период од 30 дана. 

Одржавање презентације на додатном језику (енглески) посебно се уговара. Прва 3 

месеца ажурирања су бесплатна, а после истека тог времена, склапа се уговор о 

ажурирању на 1 годину. После те године приступа се новом уговарању ажурирања 

сајта. 

 

Након дуже дискусије о предностима и манама обе понуде, донета је одлука (13 

гласова ЗА и 2 УЗДРЖАНА) да се прихвати понуда фирме EUTELNET WEB 

AGENCY doo из Београд, са могућношћу самосталног уноса и контроле података. 

2.3. Уједначавање критеријума планинарског усавршавња и обучавања за све 

специјалности остаје као обавеза. Чека се дефинсање свих потребних правилника за 

обуку.(Задужење С. Гочманц) 

2.4. Драган Петрић је имао обавезу да се са преводом словеначког Правилника о  чуварима 

природе јави секретару Савеза, ради даљих активности. Ова обавеза која је преостала 

из рада предходног сазива УО, а установљена на предлог самог Д. Петрића, није 

извршена и за сада се скида са Дневног реда УО ПСС. 

2.5. Јaване набавке 

- реализација кампова за перспективне младе спортисте је у току и до одржавања    

седнице УО ПСС потрошено је 115 пансиона, а преостала су још 102 од 215 колико 

смо добили за ову годину. 

- опрема: Б. Божовић је присутне обавестио о потешкоћама и неспоразумима које су се 

јавиле приликом реализације ове ЈН. Један понуђач се жалио. 

2.6. Наставља се сређивање простора у Дечанској. Пресељење дела документације ће 

ускоро кренути. 

2.7. Према одлуци УО ПСС са прошле седнице (тачка 8.2) комисија  у саставу И. Планић, 

Н. Милошевић и З. Контић, предлаже ПСС-у да донесе одлуке као из прилога 

(саставни део овог Записника). Предлог је достављен члановим УО пре састанка и 

усвојен је са 14 гласова ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН, чиме постаје пуноправни акт и 

саставни део овог Записника. 

2.8. З. Контић је присутне обавестио о томе да је добио изјаве учесника као и вође акције 

Тихомира Војновића везане за догађај из кањона Невидио, те да је заказан састанак 

Начелништва Службе водича за 23. октобар т.г. као и да ће Записник са истог бити 

доставњен канцеларији ПСС.  

Изјава Т. Војновића упућена ПСС је стигла, а Радничког и ГСС Црне Горе још није. 

2.9. Допис са објашњењем да услови у спортском центру Караташ не одговарају 

планинарској организавцији за одржавање кампова за перспективне младе спортисте, 

послат је Спортском савезу Србије. 
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2.10. Остаје обавеза ПСС да се нађе начин за исплату Николи Кујунџићу за трошкове око 

одласка на брдски маратон у Италију и Француску, а за које нема валидне рачуне. У 

дневним  новинама „Политика“ објављен је текст о његовом успеху на овој трци и овај 

материјал је подељен присутнима. 

2.11. Председник је подсетио чланове УО да је на Скупштини усвојен став да се мора 

унапредити рад у кацеларији Савеза кроз примање новог срадника. Како је досадашња 

сардница Снежана Ћировић постала врло заузета због својих породичних обавеза, па је 

њено учешће у раду канцеларије било све мање, захвалили смо се на досадашњој 

сарадњи и преузели смо Светлану Вељковић, члана планинарске организације, на 

пробни рад од 3 месеца. С. Вељковић има искуство у секретарским пословима, добро 

знање рада на рачунару, раду на изради пројеката, као и основно знање енглеског 

језика. С.Вељковић ће бити ангажована пуно радно време и пријављена на раду у ПСС.  

УО се сагласио са овим ангажманом. 

3. Извештај Нашелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 

Исо Планић је обавестио присутне о одржаним и планираним акцијама Савеза као и то да су 

неки Извештаји предати а неки још у припреми. Подсетио је на обавезу да сви извештаји са 

акција тј. такмичења треба да буду достављени до 30. децембра т.г. 

- одржана је акција Руј са око 1000 учесника која није у календару акција ПСС, 

- В. Матковић је доставио извештаје са планинарских оријентационих такмичења из календара 

за т.г (предат је извештај са првенства Србије у ПОТ одржаног у Злоту), а 2. новембра ће се 

одржати такмичење у Пожаревцу, 14.- 16. новембра т.г. ће се одржати камп из оријентације у 

Овчар бањи, као и 6 коло лиге у ПОТ, 

- 27. децембра ће се одржати акција „Авала из четири правца“ 

Исо Планић је присутне упознао са значењем и циљевима трекинг лиге Србије, као и са првим 

пробним такмичењем које ће се одржати у Параћину 2. новембра,  а Б. Божовић је предложио 

да се направи флајер који ће се у циљу упознавања и приближавања ове идеје делити 

планинарима. 

Разговарало се и о обележавању 100-годишњице Церске и Колубарске битке. 

Разматран је допис Гучева из Лознице у коме траже финансијску помоћ за акције на којима су 

обележавали 100 година битке на Гучеву, а на којима су према приложеним списковима 

учествовали само њихови чланови. У неколико наврата Секретар их је упозоравао да треба да 

се договарју са Цером из Шапца као носиоцем ове активности и да се све заједнички уклопи у 

обележавање. Такође немају ниједан рачун којим би се евентуално могла извршити и помоћ, 

када би УО одобрио такву помоћ. 

Ћира из Лајковца је послао распис о обележавању 100 године Колубарске битке.  

Акција иде у склопу републичких акција ПСС и на тај начин ће се и финансирати. 

4. Сарадња са Министарством омладине и спорта 

Б. Божовић је известио присутне да је успостављена успешна сарадња са Министарством 

омладине и спорта и покренут пројекат акција пешачења и планинарења као рекреације за 

грађанство (непланинаре), а Министарство омладине и спорта је у ту сврху потпомогло Савез 

за промотивне акције у овој години: 
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- Јастребац (11. октобар 2014. на којој је било преко 500 учесника не планинара, поред 400 

планинара на РА) присутне је о успешно изведеној ацкцији известио Д. Гогић, који је 

снимио и филм о целој акцији, 

- Књажевац (12. октобар 2014. на којој је било преко 300 учесника - непланинара)  

- Авала из четири правца ће се одржати 27.12. и биће такође искоришћена за ову промоцију. 

Овај пројекат би требало да буде реализован у наредном периоду у три фазе: у првој фази су 

осмишљене  и делом реализоване три промотивне  акције, следећа 2015. је предвиђена за 5 - 6 

пилот акција а током 2016 – 2017. успоставити системско решење за овакву активност у целој 

земљи. 

5. Усвајање плана активности ПСС за 2015. годину 

И. Планић је дао предлог Плана активности ПСС за 2015. годину који је састављен на основу 

пријава свих комисија и Начелништва. 

- ПД Бабин зуб из Књажевца понудио је да се следећа Скупштина ПСС одржи у њиховом 

месту, што је УО прихватио. Скупштина ће се одржати у суботу 28. фебруара 2015. у 

Књажевцу. 

- ОПСД Драган Радосављевић из Зајечара, по ко зна који пут није се пријавио на време, као 

организатор Божићног успона на Ртањ и моли за накнадну доделу домаћинства. После 

размене мишљења, УО је донео одлуку да ова акција остаје у организацији ПСС (као што је 

то наведено у плану РА за 2015.), а да се Драган Радосављевић, ако жели - прикључи и 

помогне организацију акције. 

После ове дискусије, приступило се гласању за ПЛАН АКЦИЈА ПСС ЗА 2015. План је 

једногласно усвојен. 

6. Службе и комисије  

6.1. Пристигле су недостајуће оверене пријаве за комисије, тако да су сада оформљене, по 

пријавама. Они који до сада нису послали свој или клупски пристанак нису уврштени. 

Уколико се јави неки нови кандидат, о њему ће се накнадно расправљати. 

Јеленко Тодоровић сматра да би председник Комисије за превентиву и безбедност у 

планинама  требала да уђе у Начелништво. З. Контић је предложио да се позива на све 

састанке и учествују у раду, а да у наредној години буде укључен у Начелништво. 

Одлучено је да (према Статуту) Начелништво остане са 5 чланова и у наведеном 

саставу, а да се у Правилник о раду Начелништва убаци пасус који дефинише 

укључивање у рад Комисије за превентиву и безбедност (КПБ)  и то усвоји на следећој 

седници УО. Констатовано је да на сваки правилник који третира активност у 

слободном простору, КПБ пре усвајање од стране УО, мора да даје сагласност. 

Коначан списак чланова комисија је саставни део овог Записника. 

6.2. И. Планић је обавестио да је одржана конститутивна седница Начелништва. 

Начелништво је  припремило  Смернице за рад  Начелништва и комисија које 

обухватају активност у природи за овај мандатни период. Смернице су усвојене 

једногласно и биће достављене комисијама на разраду и реализацију.  

6.3. Комисија за високогорство и експедиције (КВЕ)  је припремила допуњен Правилник о 

извођењу високогорских акција и биће достављен члановима УО, на следећој седници 

како би био разматран и евентуално усвојен. 
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Комисија је дала предлог за Конкурс за учешће у експедицији НУН (7.135мнв)  јул - 

август 2015, а који се налази на Занскар Хималајима у Индији. Предлог је прихваћен 

као и то да конкурс траје до 1. марта 2015. године.КВЕ је расписала и кокурс за 

суфинансирање експедиција у 2015. Рок је 31. децембар 2014. Оба конкурса објавити 

на сајту ПСС. 

Члан УО ПСС Илија Андрејић задужен за координацију рада КВЕ и УО, је ставио 

примедбу да је Камена Гора у складу са постојећим Правилником о извођењу 

високогорских експедиција конкурисала за 2015 (у марту 2014.), са успоном на 

Карстенс Пирамид. Закључено је да се усагласе са КВЕ. 

6.4. Комисија за спелеологију (КС) је обавестила да ће следећи Курс из спелеологије бити 

организован од стране спелеолошког клуба ПСK „Ресава“ из Стрмостена (достављен је 

програм курса). 

6.5. Комисија за планинарску оријентацију (КПОТ) је доставила досадашње резултате за 

лигу и првенство у ПОТ, расписала конкурс за учешће у кампу за перспективне младе 

спортисте и упознала са одржавањем 6. кола лиге у ПОТ. 

6.6. Комисија за планинарски трекинг (КПТ)  је припремила промотивно коло на нивоу 

Србије, у Грзи. Организатор је ПК Јаворак из Параћина. Постоји молба за помоћ у 

организацији у износу од 15.000 динара. Одобрава се, уз уобичајено правдање. 

6.7. Привремена Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање (КА) треба да 

организује збор алпиниста и припреми нови правилник о раду. Све програмске 

активности КА за ову годину одржаће се по постојећем програму предходне комисије, 

као и сви планови активности за 2015. остају према плану који је доставила  предходна 

комисија. 

6.8. Секретар је обавестио УО да је предходног дана присуствовао састанку МОС-а са 

националним гранским савезимау вези примене новог Закона о спречавању допинга у 

спорту. Са овим треба да се упозна Комисија за превентиву и безбедност у планинама  

6.9. На предлог Издавачког савета ПСС у претходном сазиву, препоручено је 2013. УО 

ПСС да одобри суфинансирање књиге „До високогорских врхова“. ПК „Железничар“ 

из Београда, издавач ове књиге, поднео је уредан захтев, са 3 понуде за шатампање 

исте и како је најповољнија понуда фирме „Гајић“ доо у износу од 277.750 динара (са 

ПДВ-ом), за тираж од 500 комада, једногласно је одлучено да се помогне са износом 

од 100.000 диинара, уз обавезу Железничара да поклони ПСС 80 примерака на 

располагање. Издавач књигу продаје по цени од 500 динара. 

7. Усвајање приспелих правилника 

7.1. На предлог Н. Милошевић, Правилник комисије за рад са младима Планинарског 

савеза Србије је једногласно усвојен са напоменом да у предлогу истог треба 

изменити у члану 2, други став,  тј. уместо: 

„Групу младих планинара ПСС чине планинари: предшколског узраста, 

основношколског узраста (од 7-14 година), средњошколског узраста (од 15-18 година) 

и планинари од 19-29 година старости.“ 

треба да стоји: 

„Групу младих планинара ПСС чине планинари: предшколског узраста, 

основношколског узраста (од 7-14 година), средњошколског узраста (од 15-18 година) 

и планинари од 19-24 година старости.“ 
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7.2. Дати су предлози Правилника о РА и ТА који су након разматрања „скинути“ са 

дневног реда, јер их је потребно дорадити. 

 

8. БМУ 

Добијен је позив за учешће за састанак БМУ, као и за симпозијум: „Европски пешачки путеви у 

функцији туризма у БиХ“ који ће се одржавати од 24. до 26. октобра т.г. у Коњицу, БиХ. 

Планинарски савез Србије шаље делегацију у саставу: М. Детичек (секретар БМУ), В. 

Матковић,  Љ. Станојевић и Б. Мићић (предавач на симпозијуму) те ће по повратку доставити 

извештај о истом. 

9. ЕРА 
 

9.1. ПК „Јеленак“ Панчево је учествовао на конкурсу који је ЕРА расписала за награду из 

области заштите природе и освојио је прву награду у висини од 1.500 €. Сада се 

припрема израда плакете и свечано уручење ће бити обављено у Панчеву, до краја 

године. 

9.2. Одржана је Скупштина ЕРА од 24. до 26. септембра у Шенеку, појкрајина Саксонија у 

Немачкој. Делегати су били Б.Мићић и Б.Божовић.  

Следећа скупштина ће се одржати у Словачкој у 24 - 27.09. 2015. Место ће бити 

накнадно одређено. 

Врше се обимне припреме за ЕУРОРАНДО 2016 у Шведској (10 – 17.09.2016.). 

Резервација смештаја почиње у марту 2015. и завршава се крајем исте године. 

9.3. Од увођења Leading Quality Trails (водећи пешачки путеви према квалитету), до сада је 

више деоница на Е путевима добило ову „значку“. Треба проверити да ли неки од 

наших путева или Е- деоница може да конкурише за ову категорију. 

 

10. УИАА 
 

10.1. На Скупштини УИАА (15 – 19.10.) у Флагстафу (САД) нас је представљао др. Ненад 

Дикић, председник УИАА комисије за антидопинг. Материјале са Скупштине нам је 

проследио у електронској форми. 

На састанку са фондацијом Пецл, упућена  је опмена ПСС да ће уколико не објави 

превод књиге о плнинарењу и алпинизму до следеће Скупштине УИАА, изгубити 

право на објављивање. 

10.2. На састанак комисије за младе УИАА, иде новопримљени члан ове комисије Неда 

Милошевић у Манчестер (Велика Британија, 1. и  2. новембра). 

10.3. На састанак комисије за планинарење  УИАА у  Фетије (Турска, у периоду 6 – 9.11.) 

путује члан ове комисије Лазар Попара. 

 

11. Разно 
 

11.1. Из швајцарске амбасаде смо обавештени да следеће године екипа од два члана 

пролази коз Србију на свом путу Швајцарска – Тајван, па моле за помоћ, ако нам се 

обрате.  
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11.2. Добијен је допис од Министарства омладине и спорта да смо дужни да учествујемо на 

сајму спорта који ће се одржати од 27. до 29. новембра т.г. у хали 3 Београдског сајма. 

11.3. Остварена је сарадња планинара Тимачког региона са планинарима из Бугарске. 

11.4. Планинарски савез Војводине има идеју штампања књиге „Приче са планине“ и тражи 

финансијску помоћ. Захтев ће бити достављен Издавачком савету. 

11.5. Пењалиште „Хрта“ код Пријепоља је затворено јер је процењено да је постало 

небезбедно. 

11.6. Стигао је допис из Туниса у коме се моле информације о кањонингу, трекингу и о 

евентуалном доласку њихових планинара – грађана у Србију. Препорука ПСС свим 

друштвима у Србији је да, уколико добију овакве дописе,  дају информације и упуте 

их о потребној документацији и процедури (пријава МУП-у и сл.) коју је потребно да 

сакупе и да не улазе у обавезу давања гаранције за њихов боравак у Србији. 

Седница је завршена у 17
40

. 

 Записничар Секретар ПСС 

 _______________________ _______________________ 

 /С. Вељковић/ /Б. Божовић/ 


