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З А П И С Н И К  

са 9. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  сазива, 

одржане 09. септембра 2015. године 

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

А. Марковић,  В. Матковић,  Љ. Попов, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Председник НО: Д. Павловић  

Остали присутни: M Ердељан, З. Контић, У Гвозден, П.Шундерић ,М. Детичек,  Д.Лечић, 

Н.Доброта 

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 8. 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. Календар акцијаза2016. Годину (И. Планић) 

5. Стратегија развоја спорта у Србији  2015– 2018. 

6. Службе и комисије 

7. Усвајањеприспелихправилника 

8. Кампови за младе и перспективне спортисте 

9. БМУ (М.Детичек) 

10. ЕРА (Б.Мићић) 

11. УИАА  

12. Разно 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

1. Усвајање  Записника са 8. редовне седнице УО ПСС 

Обзиром да није било писмених примедби на Записник са 8. редовне седнице УО ПСС, а уз 

усмену примедбу на седници да Д. Рајбловић није поменула у часопису Мојој Планети да је 

ПСС био спонзор њене акције, исти је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Електронска евиденција чланства је у припремној фази. Све чланице (друштва и 

клубови) треба да припремају обрасце за уношење података о чланству, односно да 

уносе податке за рад са електронским вођењем чланства. Од Нове 2016. године, 

једино тако (са евиденцијом чланова) ће се  примати наручивање маркица.  

2.2. Нови  сајт ПСС је у фази финалне израде и пуњења. Питање шта из постојећег сајта 

унети у нови сајт је у току сређивања.  

2.3. Наставља се уређење простора у Дечанској. Пресељење дела документације и дела 

намештајаје извршена. После летњег застоја наставља се са даљим уређењем. 
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2.4 Речник стручне терминологије је направљен  на енглеском језику и чим се заврши 

иде на сајт савеза. Превод књиге о планинарењу и алпинизму ( Петцл) биће завршен 

до краја године. 

2.5  Веће части није се активирало и не функционише, па је закључено да се преиспитају 

изабрани чланови да ли хоће да раде или не и преузну мере за активирање овог 

органа. 

2.6 Правилник о антидопингу, урађен је, али не од стране комисије за безбедност и 

превентиву, већ уз рад и ангажовање члана комисије др Наташе Станковић - 

Недељковић из Алексинца, чиме је обавеза према Закону о спорту испуњена. 

2.7  Теленор испоставио рачун за коришћење услуга (застарели мобилни телефони, већ 

дуже време се не користе). иако је раније поднет захтев за раскид уговора са 

Теленором. Очигледно да Теленор није поступило по захтеву о раскиду уговора. У 

наредном периоду проврити зашто раскид уговора са Теленором није реализован. 

2.8 Помоћ Непалу после катастрофалног земљотреса је послата. Поводом тога стигла је 

захвалност болнице из Непала. У вези ове акције остаје да се направе уговори са 

донаторима. 

2.9 Правилник за авантуристичке трке није урађен (обавеза Драгане Рајбловић) 

2.10 Правилник о рангирању водича треба да се припреми за разматрање на УО (обавеза  

Службе водича) 

2.11  У наш сајт о планинарским домовима да се убаци линк са сајтом 

http://www.mountain-huts.net/ ( домова Балкана), како би могли директно да 

приступамо овом сајту. ( обавеза М. Детичек, Андрош Луковић) 

2.12  Склопити уговор са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије. (обавеза 

председника - секретара) 

2.13  Организовати предавање Челиковић  у Београду на тему његовог уучешћа у 

алпинистичким експедицијама (М.Ердељан и комисија за високогорство и 

експедиције) 

2.14 Продужен уговор са Интерспортом на годину дана за попуст од 20%. 

2.15 Остварени резултати спортиста ПСС (пењачи, трекинг лига и други) треба да буду 

објављивани на сајту ПСС-а. 

 ( обавеза комисија које имају такмичарске дисциплине) 

2.16 Наставити са реализацијом кампова за младе и перспективне спортисте (комисија за 

младе и комисије које раде са младим такмичарима) 

2.17 Слободан Гејо је доставиосвој предлог програма спортског пењања за најмлађе 

узрасне категорије. 

3. Извештај Начелништва о одржаним и будућим планираним акцијама Савеза 

Председник Комисије за пешачење и планинарење Берискав Трајковић је обавестио присутне 

о одржаним и планираним акцијама Савеза за период између две седнице, уз напомену  да су 

неки извештаји предати, а неки су још у припреми. Подсетио је на обавезу да извештаји са 

акција тј. такмичења треба да буду достављени на време.  

Одржане су републичке и  традиционалне акције према плану акција : 
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Месец дан  акција                  локација        учесн      друштава 

ЈУН 13.  TA  6. Традиционални међународни успон на Руј      Руј  1297                                                                         

14.  TA  24. Царска бара                 Зрењанин        304         25+6                                            

14.  TA  13.Поход на Голијскут рансверзалу              Голија              301           12 

20. РА  Коридором трасе Европског пешачког путa Е 4 Сврљишка 

                   – Врлејица – Сврљишка клисура – Књажевац                                      није одржана 

27-28. ТА  Успон на Шар планину               Шар планина    87           23

    

ЈУЛ 03-05.РА  ДАНИ ПЛАНИНАРА ПСС                         Растиште,Тара   601           59 

          11-12.  ТА 7. Петровдански поход на Јухорску трансвер. Јухор      61          10  

          18.-19.ТА  18. Ноћни успон на кров Војводине             Вршачкепланине  нема извештаја  

          23.  РА    Повленски врхови                            Повле                239           31 

АВГУСТ  01.   ТА  18. Симоновићеви дани   Горње Подунавље 152        16   

                  16.  27. ТА    Трагом 2. прекобројног пука  Цер      202            21 

                  29.   ТА     17. Сабор планинара    Гради      100             8 

                  29.-30  ТА    16. Дунавске чаролије   Фрушка гора  нема извештаја 

                  29    РА Бесна Кобила 2015       БеснаКобила 267        29 

 

Посебно Д.Лечић, (ПК "Тара", Бајина Башта) је поднео посебан извештај: о промени локације 

одржавања Дана планинара  Сребије 03.-05. јул 2015, уместо у Перућцу, за планинаре на 

повољнијој локацијиу Растишту. Навео је поступак око уступања школе на коришћење од 

стране општине и претварање исте у планинарски дом  као и ангажовање и помоћ чланова 

ПСС на реализацији ове акције. Акција је врло добро успела обзиром да је ово млад клуб. 

Учествовало је укупно преко 600 учесника 

4. Календар акција за 2016. годину (И. Планић) 

Комисија за пешачење и планинарење дала је предлог плана републичких и 

традиционалних акција ПСС-а за 2016. годину,  а  кoји је претрпео измене утолико што је 

прихваћена кандидатура ПК “ Јастребац” из Крушевца да буде домаћин ДАНА ПЛАНИНАРА 

ПСС-а    02. јула 2016. године на Јастрепцу. 

Републичка акција 55.Јастребачки марш у организацији ПК “Јастребац”  пребацује се за 2016. 

годину у традиционалне акције и одржаће се на Јастрепцу 8. октобра 2016. Пошто има joш 

неких допуна и измена,(Фрушкогорски маратон) ова комисија треба да исправи календар за 

РА и ТА.Календар акција је у прилогу овог записника. 

Б. Мићић је предложио да се од следеће године и за ТРАДИЦИОНАЛНЕ акције размотри 

суфинансирање. од стране ПСС. 

Р. Кежевић је поставио питање извођења акција које имају карактер државних манифестација 

у  одржавању традиције, као што је то Кајмакчалан. Након дуже расправе закључено је да 

таква организација прославе историјских догађаја не спада у домен активности ПСС-а и 

захтева ангажовање шире друштвене заједнице. 

Пројекат Пешачење и планинарење за 2015. годину под покровитељаством МОС-а успешно 

се завршава. Преостале су акције у Ваљеву, Новом Пазару и Панчеву. Током 2016 – 2017. 

успоставиће се  системско решење за овакву активност у целој земљи. 
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Све комисије сем комисије за алпинизам су доставиле своје планове за 2016. годину и 

Начелништво ће за следећу седницу начинити комплетан план активност ПСС за 2016. 

годину. 

5. Стратегија развоја спорта у Србији 2015- 2018. 

Председник ПСС-а Б. Мићић упознао је присутне чланове УО са појединим деловима  

Стратегије развоја спорта за период 2015 -2018. Осврнуо се посебно на поглавља која су 

блиско везана са активностима Савеза и чланица савеза и то на поглавља: 

 7.1 Деца и омладина, укључујући и универзитетски спорт 

 7.1.1 Унапређење школског и универзитетског спорта, 

7.2 Повећање обухвата грађана у бављењу спортом, кроз развој и унапређење спортске  

      рекреације, 

 7.3 Развој и унапређење врхунског спорта 

 7.4. Развој и унапређење спортске инфраструкуре 

 8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти 

 8.2 Стручни ,научни и истраживачки рад у спорту 

 8.7. Медији у спорту                                                                                                             

8.7.1. Унапређена улога и одговорност медија за развој спорта 

Напоменуто је да је материја обиман и да сви чланови УО треба да се детаљније 

упознају са стратегијом развоја како би могли да прихвате задатке и обавезе.У 

наредном периоду МОС ће на основу нашег рада на овој проблематици ускладити и 

финансирање у наредном периоду.  

6. Службе и комисије 

6.1. И. Планић је обавестио да се седнице  Начелништва редовно одржавају и да се редовно 

прати рад комисија и  ради на поспешивању рада комисија и дорада правилника. 

Затражено је од комисија да изврше категоризацију спортиста и доставе савезу и 

ивештаје за  категорисане спортисте. 

Потребно је дорадити предлоге Правилника о РА и ТА. Наћи начин вредновања РА и 

ТА. 

6.2. Комисија за високогорство и експедиције (КВЕ) 

Поднела извештај о извршеним високогорским успонима планинара Србије на седам 

врхова у периоду до 9. седнице УО и то : Ухуру пик - Килиманџаро, западни Елбрус, 

Казбек, Мон Блан, Џебел Тубкал, и још један врх поред Тубкала, као и Гран Парадисо. 

Председник ПСС-а је напоменуо да су неке од ових акција суфинансиране од стране 

ПСС.  

Прва женска експедиција на Хималаје у организацији Extreme summit team-a je успешно 

савладала врх Тарпу Чули 5.663 м. Ова експедиција се одрекла финансијске помоћи од 

стране ПСС, па је износ намењен за њих прерасподељен на остале акције. 

Експедиције Нун  2015.  је отказана.  

На конкурс за финансирање експедиција за 2016. нико до сада није поднео пријаву. 

Планирано је да се до краја године реализује експедиција на Охос дел Саладо (6.893 м) 

највиши вулкан на свету. 

У 2016. години планирана је организација експедиције на Кавказ за десет млађих 

планинара до максималмо 30 год. с тим што млађи  од 25 год ће имати  предност. 
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6.3. Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање (КА)  је после дужег превирања 

оформљена, према правилнику који је усвојен. на њиховом збору. П. Шундерић, члан 

комисије је известио да се ради по плану: табор алпиниста на Комарници, а за следећу 

седницу УО треба да  поднесу детаљнији извештај о раду и плановима као и о носиоцима 

активности. У план треба да укључе стратегију развоја драј тулинга тј. пењања у леду. 

 

6.4. Комисија за спортско пењање  Н. Доброта је известила да су одржана два кола и то: 1. 

коло у Пријепољу (са 38 такмичара), а друго у Ужицу (са 31такмичарем). Известила је  о 

учешћу такмичара у Пецкој (БиХ) и у Прилепу (Мак), као и о учешћу два такмичара у 

Маврову (Мак). 

       Такмичење у Љубовији је отказано.                                                                                                                                   

Следеће такмичење планирано је у Сичевачкој клисури за 26.октобар 2015. 

 Пењачки картони да се испуне. 

 Припремити и доставити план за 2016. 

Н. Доброта известила o проблематици која је присутна, о међусобним сукобима О овој 

комисији водила се дужа расправа по питању функционисања комисије, међусобног 

односа чланова као и трошењу финансијских средстава. 

        

Закључено је да се одржи састанак комисије са начелником, а да се по завршетку трећег 

кола  одржи збор и реше питања која оптерћују рад ове комисије. 

 

6.5. Комисија за спелеологију (КС) Изведене су планиране здружене акције на Пожаревачком 

пољу и јужним  падинама Ртња. 

Комисија је обавестила да ће следећи Курс из спелеологије бити организован од стране 

спелеолошког клуба ПСK „Ресава“ из Стрмостена (достављен је програм курса). 

комисија је дала извештај начелништву, као и планове за наредни период. 

 

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

лигу и првенство у ПОТ. Остале активност за 2015. годину настављају се према плану 

Комисија (КПОТ) је доставила предлог плана  за лигу и првенство у ПОТ, и то: 

Коло Србије     Дат  одржавања      Место одржавања         Организатор   

1. Коло  12.03.2016.  Фрушка Гора  ПСД Стажилово 

2. Коло  21.05.2016.  Авала   ПК Авала 

3. Коло  25.09.2016,  Рајац   ПК Победа 

4. Коло  10.09.2016.  Хомоље  ПК Вукан 

5. Коло  15-16.10.2016. Авала . ноћно  ПК Авала 

6. Коло  29.10,2016.  Пасјача  ПСК Топлица  

Курс планинарске орјентације, Рајац - пл . дом “Чика Душко Јовановић”                                                         

од 4 до 6 марта 2016. год. 
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Првенство Србије биће организовано у оквиру акције Дани планинараСрбије, 03. јула 

2016.године 

Балканско првенство (БМУ) у планинарској орјентацији одржаће се  у Словенији, у 

септембру 2016.године. Организатор је  Планинарски савез Словеније  (PZS). 

Камп за младе напредне и талентоване орјентирце биће организован у периоду септембар 

октобар 2016. године. 

6.7 Комисија за планинарски трекинг (КПТ) Љ. Попов известио да су одржана три кола 

трекинг лиге у досадашњем периоду. 

Четврто коло Трекинг лиге Србије одржаће се у Грзи дана 4.октобра 2015. Место 

одржавања планинарски дом  “Ђорђе Живковић” , ПК “Јаворак”  Параћин. 

Препоручено је комисији рангирање такмичара по категоријама. 

6.8. Комисија за превентиву и безбедност у планинама Тренутно не ради због отсуства 

председника комисије. 

6.9.  Комисија за Службу водича 

Комисија обавља своје редовне делатности. Одржана је обука за водиче 3. категорије на 

Сопотници  за 28  пријављених, од којих је 27 положило испит. 

 У припреми је пријемни испит, као и летња и зимска обука и леднички течај. На 

ванредном збору водича на Тари, планиран је за јули 2016 год  (за јубилеј 20 година од 

оснивања Службе), успон водича на Кавказ (западни и источни врх). 

 Свечана академија у част Панчића и успон водича до Панчићевог маузолеја.  

 Донета је одлука да се напишу скрипта : “Књига о планинарењу”. Одређени су аутори. 

Током  2017. скрипта би била допуњена и и издата као књига. 

 Треба допунити правилник за случај оних који не положе испит код поновног полагања –

поправног  испита (Теоретски  и/или  практични део). 

 Реализовати предавање са Гармин-ом  о уређају џпс (GPS) и његовој примени. 

6.10. Комисија за планинарске објекте– KПО 

 Наставити са прикупљањем података о планинарским објектима и пружати помоћ 

друштвима која раде по питању домова (ПД Видлић и караула у Топлом долу). 

У наш сајт убацити линк са Mountain-huts.net ПК Тара ће доставити податке за 

планинарски дом у растишту за сајт. 

6.11. Комисија за планинарске терене – КПТ је била ангажована на прикупљању података о 

планинарским и пешачким путевима и трансверзалама. До сада су 29 клуба/друштва 

доставили попуњенее упитнике, од којих је 18  комплетно попуњено и 11 непотпуно.                                                                                                                     

Сачињен је Сертификат за планинарске трансверзале који ће ПСС издавати клубовима 

сваке три године на предлог Комисије за планинарске терене.                                                                                                            

Комплетне упитнике су доставили: ПК „Спартак“ Суботица, ПСД „Железничар“ 
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Краљево, ПД „Голија“ Ивањица, ПК „Победа“ Београд, ПД „Оштра чука“ Сокобања, 

ЖПК „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, ПСД „Љуктен“ Трстеник, ПК „Врбица“ Велика 

Плана, ПСД „Вршачка кула“ Вршац, ПК „Гучево“ Лозница, ПСД „Цер“ Шабац, ПСД 

„Брђанка“ Алексинац, ПД „Вилина водица“ Буковац, ПД „Сува планина“ Ниш, ПСК 

„Сириг“ Сириг, ПСД „Кукавица“ Лесковац, ПК „Железничар 2006“ Врање и ПК 

„Железничар“ Инђија. 

Клубовима/друштвима која су доставили непотпуне податке биће електронском поштом 

послати дописи у којима ће бити назначени пропусти и појашњено како да комплетирају своје 

упитнике, а остали клубови се моле да доставе податке за стазе и пјутеве које одржавају. 

 

6.12. Комисија за рад са младима 

Реализована је акција УИАА „ Откривање магије Доломита“,  у месту Лонгароне, у периоду 

19 - 25 јула 2015. Учествовало четворо младих планинара у овој акцији .Вођа испред комиси 

је Н Милошевић. Писмени извешатј је поднет. . 

Реализован је одлазак у Македонију у центар Матка, поред Скопља,  од 19 -23. августа,  3 

наша представника из три различита планинарска друштва, на семинар за оспособљавања за 

вође за рад са младима (UIAA Youth Leader Training Seminar Skopje FYR Macedonia 2015). 

Комисија је припремила и доставила плана активности за следећи скуп младих (Global Yought 

Summit 2016.) kоји се организује у Србији 2016.одине. 

6.13 Комисија за планинарско образовање 

Предложен је Програм планинарског оспособљавања и усвојен. је једногласно У делу 

предлога под III. Дат је текст “ОСНОВНА ПЛАНИНАРСКА ОБУКА” са детаљима наставе и 

начином провере знања. За наредну седницу треба да се припреми провера знања: садржај 

теста и начин полагања усменог и практичног  дела испита. (обавеза А. Марковић и комисија 

за образовање) Усвојен је образац уверења о завршеној обуци- прилог уз записник. 

7. Усвајање приспелих правилника 

Усвијени су једногласно: 

1.  „Програм за стицање звања и обука у спортском пењању на природним стенама”. 

2. „Правилник  о спречавању допинга у планинарству“ 

8.     Кампови за младе и перспективне спортисте 

Кампови за младе и перспективне спортисте организују комисије које имају младе 

перспективне спортисте. Преостала су још 102 пансион дана од 215 колико смо добили 

за ову 2015 годину. Алпинисти немају кандидате, па ће се њихова места оставити 

осталим комисијама. Кампови ће се и у наредној години организовати а комисије 

планирају кампове за своје младе перспективне чланове.  

 

http://www.theuiaa.org/events-134-UIAA-Youth-Leader-Training-Seminar-Skopje-FYR-Macedonia-2015.html
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9.  БМУ 

 М. Детичек, генерални секретар БМУ, је присутне известио о активностима које су 

обавеза  ПСС-а на основу ранијих одлука са састанака  БМУ и то: 

 

9.1.  Да се у наш сајт постави линкса Mountain-huts.net како би могли да приступе сајту 

планинарских кућа на Балкану. Планинарске куће на Балкану налазе се осим на сајту 

ПЗ Словеније и насајту БМУ(обавеза одмах  М. Детичек , А. Луховић). 

9.2 Следећи БМУ састанак ће се одржати у Србији последњег викенда маја 2016. године, 

у склопу обележавања 115 година планинраства у Србији.  Треба направити организацију 

обележавања јубилеја у оквиру састанка БМУ као и организацију овог скупа.  

9.3 За прво такмичење у планинарској оријентацији 2016. године земаља БМУ у Словенији 

В. Матковић је припремио Пропозиције за такмичење преведене на енглески језик и 

доставио свим чланицама БМУ. У наредном периоду одржавати контакте и радити на 

усаглашавању детаља  у циљу реализације овог такмичења у планинарској орјентацији.  ( 

обавеза В. Матковић) 

9.4 БМУ експедиција на Килиманџаро, Ухуру Пик (5895м) у организацији ФПСМ 

(македонски планинарски савез) одржаће се у јануару 2016, године. Детаљне 

информације о експедицији могу се наћи на сајту  bmu magazine BMU Expedicija  

Kilimanjaro. 

9.5 Планинарски савез Словеније (Planinska zveza Slovenije), у свом школском центру у 

Бавшици организује семинар за БМУ за добровољне водиче и тренере у БМУ од 21. до  

25. октобра 2015. Пријаве за два учесника семинараиз ПСС-а доставити преко ПСС-а до 

краја септембра 2015. Трошкове боравка и наставе и сертификата  сноси Планинарски 

савез Словеније. 

9.6. У току је израда дневника и печата  “ДЕСЕТ ВРХОВА БАЛКАНА” ради БТС (бугарски 

планинарски савез) . Треба наставити са радом на реализацији овог пројекта,  одредити 

место печата, особу за информације и тд. 

10. ЕРА 

10.1 Председник ПСС Б: Мићић ( координатор Е путева за Албанију, Грчку Бугарску и 

Македонију; предложен за сарадника у  председништву ЕРЕ) известио да ће се одржати  

Скупштина ЕРА у Словачкој у Братислави од 24 до 27 септембра 2015. Делегати 

Б.Мићић и Б.Божовић. 

 

10.2 Врше се обимне припреме за ЕУРОРАНДО 2016 у Шведској од 10 до 17.септембра 

2016. који је овог пута посвећен енергији.  Отварање манифестације је  у Helsingborg-

у,.  Предложено је да ПСС преузме организацију за одлазак на ЕУРОРАНДО 2016. 

 

10.3  Од увођења LeadingQualityTrails (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. 

10.4 Истакао да је интересовање за пролаз нашим деоницама на Е путевима веће и навео                              

конкретан пример 
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11. УИАА 

 

11.1 Од 20 до 24. октобара 2015. у Сеулу (Јужна Кореја) одржава се Генерална Скупштина 

УИАА ( UIAA General Assembly ). 

Члану   комисије за планинарење  УИАА  Лазар Попари истекао други мандат у овој 

комисији. Донета је одлука УО да се предлаже продужење мандата  Лазар Попари у  

комисији за планинарење  УИАА. 

11.2 Председнику   УИАА комисије за антидопинг    др Ненад Дикићу истекао први мандат 

у овој комисији. Донета је одлука УО да се предлаже продужење мандата  др Ненад 

Дикић у  комисији за антидопинг  УИАА 

 

11.3 Усвојен је предлог да председник комисије УИАА за антидопинг (President of 

Antidoping Com. UIAA)  др Ненад Дикић буде делегат ПСС-а на заседању генералне 

скупштине УИАА у Сеулу. 

 

12 Разно 

12.1.  Подпредседник ПСС-а Д. Гогић доставио је по десет примерака два ДВД –ја у којима 

су приказане активности ПСС-а . У првом је репортажа са одржаног Дана планинара 

Србије на Тари 03.-05. јул 2015, а други се односи на наше учешће на седници БМУ 

оджаној у Плевену (Бугарска) од 29 до 31. маја 2015. 

12.2 Надзорни одбор упознао је УО са захтевом за чланство у ПСС и то : 

 ПК “Славија” из Београда, са 8 чланова и једним водичемн неиспуњава услове 

самосталног чланства, па је одлучени да се прими у чланство као придружени члан 

 ПК “Авантурист” из Сурчина прихваћен је за члана ПСС-а уз претходну проверу 

документације. 

 “Исток” из Зајечара дао непотпуну документацију, па се тражи да допуни 

документацију, након чега ће се разматрати пријем у чланство. 

12.3 Покренута је активност око активирања ПД “Јавор” из Београда са новим  члановима 

који су себе прогласили следбеницима бившег друштва које није функционисало дужи 

низ година. Новоосновани ПД “Јавор” покушава да се домогне власништва дома на 

Тари који је у власништву ПСС-а., а којим је некада управљао ПД “Јавор”.  У 

условимас када се ПД Јавор регистровао у АПР-у као да је власник дома на Тари и 

правни следбеник старог ПД Јавор основаног 1957. године, УО је донео једногласну 

одлуку да док се ове две чињенице не исправе, молба неће бити прихваћена.  

12.4 Раде Кнежевић је известио о  неспоразуму који је имао са С. Станојевићем око 

организације акције на Кајмакчалан, коју су организовали један и други, истовремено 

али по различитој цени. Разматран је и приговор С.Станојевића, али пошто је 

Р.Кнежевић ову обавезу добио од УО ПСС, то се наставља са овом активношћу уз апел 

да се ове две групе споје и заједно оду на ову акцију. Р. Кнежевић је описао своје 

активности око организације акције Кајмакчалан и донета је одлука да му се надокнаде 

трошкови. 
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12.5 Пк “Црни Врх” из Бора поднео је пријаву да се њихов дом са својим капацитетима  

прихвати као  центар за организацију обуке планинара ПСС-а. Разматраће се накнадно. 

12.6 Дужни смо да као ПСС  учествујемо на Београдском сајму спорта који ће се одржати 

новембра т.г. и за исти да припремимо десето минутну презентацију. 

 

Седница је завршена у 17
40

. 

 Записничар Секретар ПСС 

 М. Детичек с.р. Б. Божовић с.р. 

 


