
 

 

 

З А П И С Н И К 

са Изборне скупштине Планинарског савеза Србије 

одржане 29.03.2014. године у Ивањици 

 

Председник Савеза је у 11:15 у складу са раније предложеним Дневним редом замолио 

да се сачека са почетком заседања због кашњења делегата и њихове регистрације. 

 

1. Отварање седнице Скупштине и поздрави домаћина 

 

У 11:30 председник Савеза је отворио скупштинску седницу. Захвалио се делегатима 

на присуству  

седници Скупштине, а затим изразио захвалнност домаћину ПД „Голија“,  Дому 

културе Ивањица, као и локалној управи. 

 

Председник ПД „Голија“ у име домаћина поздравио је скуп и пожелео успешан рад. 

 

2. Избор радних тела 

 

Досадашњи председник Савеза Борис Мићић предложио је радна тела Скупштине и 

то: 

-Радно председништво: Борис Мићић, Бранислав Божовић и Берислав Трајковић 

-Верификациона комисија: Неда Милошевић, Миломир Ћировић, Александар 

Марковић 

-Изборна комисија: Басар Чаровац, Милан Лончар, Горан Зубић 

- Записничар: Јела Илић 

-Оверивачи записника: Мирјана Прокић, Станоје Стојковић 

Предлог је једногласно усвојен и Скупштина је почела са радом. 

 

3. Извештај верификационе комисије 

 

Врификациона комисија извештава да је у 11:30 часова присутно ( од укупно могућих 

162)  105 делегата из 78 друштава/клубова и 3 регионална савеза. 

 

4. Усвајање Дневног реда 

 

За  Дневни ред  (дат у сазиву):  

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.Отварање седнице Скупштине и поздрави домаћина 

2.Избор радних тела Скупштине 

- радно председништво 

- верификациона комисија 

- изборна комисија 

- записничар 

- оверачи записника 

3.Извештај верификационе комисије 

4.Усвајање дневног реда 

 5.Потврђивање Пословника о раду Скупштине 



 

 

       6.Извештаји о раду органа ПСС 

- Управни одбор 

- Начелништво 

- Надзорни одбор 

- Веће части 

7.Усвајање Статута ГСС 

8.Дискусија о поднетим извештајима 

9.Усвајање поднетих извештаја 

10.Усвајање кандидационих листа 

11.Представљање изборних платформи кандидата за председника ПСС 

12.Разрешење досадашњих органа Савеза 

13.Проглашење изабраних чланова и функционера органа ПСС 

14.Поздравна реч новог председника Савеза 

15.Разно 

 

председник је предложио да се уз тачку 7 дода и „Усвјање Правилника о раду Већа 

части ПСС“. 

Са допуном тачке 7 Дневни ред је једногласно усвојен. 

 

5. Потврђивање Пословника о раду Скупштине 

 

Пословник о раду Скупштине је једногласно потврђен и усвојен и Скупштина је могла 

да почне са радом. 

 

6. Извештаји о раду органа ПСС 

 

6.1 Извештај о раду Управног одбора ПСС и специјалистичких комисија поднео је 

председник Борис Мићић (саставни део овог Записника) 

6.2 Извештај о раду Начелништва поднео је Берислав Трајковић (саставни део овог 

Записника) 

6.3 Извештај о раду надзорног одбора поднела је Мирјана Прокић (саставни део 

овог Записника) 

6.4 Извештај о раду већа части поднео је Јован Ђокић (саставни део овог 

Записника) 

 

7. Усвајање Статута ГССС 

 

7.1 На ванредној скупшини одржаној у Крушевцу 18.02.2012. године у  донета је 

одлука да Горска служба спасавања Србије настави рад као самостално правно 

лице које ће и даље на исти начин сарађивати са ПСС. Том приликом 

прихваћено је да суоснивачи ГССС поред ПСС буду ПС Војводине и ПС 

Београда.  Секретар Б. Божовић указао је на значај ове одлуке којом се 

афирмишу вредности планинарске организације, њених искустава и знања које 

већ деценијама служе за опште добро Србије. Планинарски савез Србије 

задржава сва права оснивача самосталног правног лица Горске службе 

спасавања Србије. Суоснивачи  Планинарски савез Војводине и Планинарски 

савез Београда на својим скупштинама усвојили су Предлог статута ГССС. На 

овој Скупштини задатак је да се донесе коначна одлука. 

 

ОДЛУКА  Скупштине гласи: 



 

 

На основу Статута ПСС члан ова 56, 57, 58 и 63, СкупштинаПСС у 

Ивањици 29.03.2014. године једногласно доноси Одлуку о оснивању 

непрофитног удружења Горске службе спасавања Србије као самосталног 

правног лица. Скупштина ПСС прихвата предлог Статута ГССС који је 

усклађен са Статутом оснивача (ПСС). 

Међусобни односи ПСС као оснивача и Удружења ГССС као самосталног 

правног лица уређени су Статутом ПСС и Статутом ГССС. 
 

       У завршној речи Милан Ивковић, начелник ГССС се захвалио на донетој 

одлуци и  

       изразио уверење  у  наставак добре сарадње и испуњавања свих обавеза ГССС  

       према свом оснивачу  планинарској организацији Србије.  

 

7.2.  Правилник о раду Већа части Планинарског савеза Србије образложио је  

        Јован Ђокић, досадашњи председник Већа части ПСС, а затим је Правилник 

        једногласно усвојен. 

 

8. Дискусије о поднетим извештајима 

 

8.1 Гојко Савић, председник ПК „Челик“ из Смедерева, поставља питање да ли су 

чланови ГСС обавезни да буду чланови неког планинарског клуба, јер према 

његовим сазнањима неки нису. Да би се то избегло треба коначно завршити 

евденцију чланства и на тај начин ће се имати увид у право стање. Такође је 

предложио да се чланске књижице Савеза осавремене (бар за оне који путују у 

иностранство). Предлаже новом начелништву и комисији за алпинизам да се 

среди ситуација између Комисије за алпинизам и алпинистичких одсека и да 

коначно почну заједно и равноправно да раде. Поставио је питање зашто његов 

клуб још није добио повељу која им је додељена пре три године. 

8.2  Слободан Гочманац, председник ПСК „Авала“ из Београда костатује да је у 

протеклом периоду доста урађено у свим активностима, али ставља примедбу 

што извештај није достављен раније иако је то статутарна обавеза, па се 

делегати нису могли боље припремити за дискусију. Иако је доста урађено није 

све обухваћено у извештају. Стратегија развоја је усвојена пре десет година али 

нема извештаја шта је по њој урађено. Такође треба више да се ради на обуци 

кадрова. Потребно је оформити комисију за образовање и са тимом инструктора 

и оперативних тренера што чешће организовати обуку из свих специјалности. 

Било би добро да свако ко се учлани у планинарску организацију прође основну 

планинарску обуку и на тај начин стекне сазнање о свим активностима у 

планинарству тако да се може определити за оно што му одговара.  

Обавестио је да је сертификација за водиче III категорије завршена, а за II 

категорију биће у априлу. У наредним годинама УИАА ће вршити контролу 

рада водича. Предлаже новом руководству да у сарадњи са туристичком 

организацијом покрене поступак за доношење закона о водичкој служби. 

       За планинарску оријентацију предлаже да се уради нови правилник у коме би  

       се   пооштрила правила такмичења (жива контрола, полагање прве помоћи..) 

       Што се тиче стипендија сматра да нису добро подељене. Фаворизовани су  

       пењачи  чији су критеријуми лакши од критеријума алпиниста и високогораца. 

       За рад у канцеларији Савеза предлаже ангажовање професионалца са пуним  

       радним временом 

8.3 Миланка Арсић, председник ПК „Балкан“ из Београда сматра да су путни  



 

 

трошкови јако велика ставка и да то треба смањити, а средства додељивати за   

планинарске активности. Такође предлаже да се смање поштански и 

канцеларијски трошкови и да се са чланицама комуницира електронски. 

Поставила је питање да ли осигурање које савез плаћа сноси трошкове накнаде 

за несреће у иностранству. Препоручује новом  руководству да се више потруди 

око подмлађивања чланства. 

8.4 Мирослав Пајић, ПСД „Црни врх“ из Бора сматра да у извештају није довољно  

пажње посвећено планинарским објектима и предлаже да се у Планинарском 

гласнику објављују чланци о стању планинарских објеката. Поставља питање 

шта је са приватизацијом. 

8.5 Александар Барић, ПД „Каблар“ из Чачка ставио је примедбу што извештај није 

достављен раније и поставио је питање зашто се застало са програмом за 

евидентирање чланства. 

8.6 Владислав Матковић, председник ПК „Победа“ из Београда, слаже се датим 

примедбама и сугестијама и истиче да се у предходном периоду доста радило 

(на пример усвојено је 40 правилника). Такође је значајан успех постигнут и у 

међународним асоцијацијама чији смо чланови. Важан задатак новог 

руководства је да ради на томе да се чланство подмлади и да не дође до пада 

броја чланова како клубова тако и планинара. 

8.7 Бранислав Божовић, секретар ПСС, захваљује се дискутантима на излагању 

којим су указали на пропусте у раду и дали сугестије за будући рад и истиче да 

је сарадња Савез –клубови били изузетно коректна и пуна разумевања за 

настале проблеме. 

Што се тиче постављених питања о евиденцији чланства требало би да се 

клубови позабаве тиме и дају конкретне предлоге. Исто тако клубови морају да 

се придржавају Спортских правила и Закона о спорту и да Савез документовано 

обавештавају о својим активностима.Што се спортских објеката тиче 

првенствено се мора водити рачуна о заштити животне средине, а за 

обележавање путева мора се обавезно тражити сагласност од надлежних 

старалаца. Захвалио се на разумевању и великим (по броју) чланицама које 

куповином великог броја маркица доприносе раду Савеза финасијски и 

омогућавају да и мали клубови добијају помоћ у раду преко Савеза. Такође се 

захваљује и едукованим члановима који помажу у активностима Савеза. 

 

8.8 Борис Мићић, председник ПСС одговорио је на постављана питања делегата: 

- На питање у вези чланова ГССС договорено је, аи Статутом ГССС је 

регулисано  да су обавезни да буду чланови неког друштва или клуба 

- Извештаји нису припремљени раније и достављени на време због велике 

заузетости око сеобе и осталих хитних послова. 

- Евиденција чланства је још у припреми да би се добили што једноставнији 

обрасци са довољним бројем података. Појавио се и проблмшто многи 

клубови нису on-line повезани са интернетом, па ће програм морати да се 

адаптира. 

- Планинарске књижице ће се мењати кад буде установљена евиденција. 

- Осигурање планинара је покривено само на територији Србије. Бољи услови 

се тешко могу добити обзиром на наше бројно стање - око 11.000 чланова. 

Словеначки планинари имамју боље услове, јер је број њиховог чланства око 

55.000, па могу да преговарају о бољим условима. И као што се поједини 

чланови из Србије учлањују у словеначке клубове како би оставрили 

попусте у домовима у иностранству и осигурање у иностранству, тако и 



 

 

неки словеначки планинари плаћају чланарину у Аустрији који имају још 

боље услове, али њихов савез броји преко 600.000 чланова, па могу да 

добију и боље услове. Поновио је, као што је то већ више пута на више места 

речено да алпске земље и на Пиринејима имају реципроцитет што се тиче 

коришћења планинарских објеката, а ми из осталих држава неможемо се 

укључити у овај Уговор о реципроцитету, већ можемо да уплатимо унапред 

суму од неколико стотина хиљада евра, да би могли наши чланови да имамју 

ову могућност.  

- Стратегија о развоју планинарства  јесте донешена пре 10 година, али је 

Стратегија спорта у Србији донета 2008, а ми (ПСС) смо на прошлој 

изборној Скупштини 2009. усвојили нову стратегију у складу са Стратегијом 

РС Србије. У међувремену је изишао и Закон о спорту и сада Министарство 

омладине и спорта ради на новој стратегији спорта у Србији за период 201-

2020. по којој ће и наш савез морати да изради одговарајућу. 

- Предлог за побољшање рада на планинарској оријентацији доставити 

писмено како би нова комисија могла да то спроведе. 

- Категоризација и стипендије урађене су према важећим критерујумима које 

су доставиле комисије. Све предлоге и примедбе доставити писмено да би се 

могли ускладити постојећи правилници и критеријуми. 

- Планинарски домови -  власници и/или корисници углавном нису доставили 

валидне податке,  јер их вероватно и немају а без тога не може се тражити да 

буду третирани као спортски објекти. 

- Новоизабрани Управни одбор ће према Статуту бирати потребне комисије. 

- Високи путни трошкови се састоје од путних трошкова чланова УО и 

комисија, а што се тиче иностраних путних трошкова наши представници у 

међународним асоцијацијама обавезни су да присуствују састанцима 

комисија за коју су делегирани, па се из тог разлога понављају иста лица. С 

друге стране,  за неке републичке акције плаћан је аутобуски превоз за 

учеснике, па је ставка путних трошковатолико колико је и приказана у 

табели трочкова. 

- Планинарски савез Србије није организовао ни једну експедицију па зато   

нема ни те врсте трошкова. 

 

9.Усвајање поднетих извештаја 

 

По завршетку дискусија присутни делегати су једногласно усвојили Извештај о 

раду УО и комисија, Извештај о раду Начелништва, Извештај Већа части и 

Извештај Надзорног одбора. 

  

10.Усвајање кандидационих листа 

 

10.1  Кандидационе листе су подељене делегатима. У току седнице Драган 

Петрић   из ПК „Камена гора“ из Пријепоља поднео је писмену изјаву о 

повлачењу са листе за чланае УО (сматра да је довољан само један кандидат 

његовог клуба) 

         Изјава је прихваћена. 

10.2  Рада Јочоћ, предсеник ПК „Полицајац Јосиф Панчић“ из Београда 

предлаже    да се на листу кандидата за члана УО ПСС дода и њихов члан 

Милан  Војновић (кога су пријавили после рока за пријем кандидата), јер сматра 

да би   он својим квалитетом и радом допринео успешнијем раду. 



 

 

         Предлог дат на гласање. ЗА се изјанило 24,  а ПРОТВ 55 делегата, 26 –  

         Уздржани, чиме је овај предлог ОДБИЈЕН. 

На овај начин усвојена је коначна кандидациона листа: 

 

I. Кандидатска збирна листа за председника ПСС 

 

1. Борис М. Мићић              Победа – Београд              председник 

Драгослав Гогић              Јастребац – Крушевац      подпредседник 

Бранислав Божовић       Авала –Београд                  секретар 

Исо Планић                        Спартак – Суботица           начелник  

                 

           Кандидати за чланове УО  

 

1 Андрејић Илија 

 

Камена гора   Пријепоље 

2 Беатовић Драган 

 

Бабин зуб  Кљжевац 

 3 Војновић 

 

Тихомир 

 

Раднички Београд 

 4 Вукосављевић Радованка Гвоздац 

 

Краљево 

 5 Даниловић Раде 

 

Гора 

 

Крагујевац 

6 Денчевић Фахир - Шиљо Санџак 

 

Нови Пазар 

7 Детичек 

 

Мирко 

 

Железничар Београд 

 8 Јовановић Драган 

 

Железничар Краљево 

 9 Кнежевић Радољуб 

 

Копаоник Лепосавић 

10 Марковић Александар Голија 

 

Ивањица 

 11 Матковић Владислав Победа 

 

Београд 

 12 Милошевић Неда 

 

Борковац Рума 

 13 Нинковић Драган 

 

Железничар Ниш 

 14 Попов 

 

Љубомир Зрењанин Зрењанин 

15 Савић 

 

Гојко 

 

Челик 

 

Смедерево 

16 Самарџија Милан 

 

Копаоник Београд 

17 Станојевић Љиљана 

 

Повлен 

 

Ваљево 

18 Стошић 

 

Срђан 

 

Железничар 2006 Врање 

19 Тодоровић Јеленко 

 

Шиљак 

 

Бољевац 

20 Трајковић Берислав Железничар Алексинац 

21 Ћирковић Марко 

 

Ас 

 

Београд 

22 Ћировић 

 

Миломир ПТТ 

 

Београд 

23 Филиповић   Радмило 

 

Љуктен                         Трстеник 

 

II     Кандидати за чланове Надзорног одбора и заменике чланова  

1. Димитријевић Мирко          Железничар 2006 – Врање 

2. Павловић Драган                   Авала – Београд 

3. Прокић Мирјана                     Железничар – Београд 

4. Радованац Живославка        ПТТ – Београд 

5. Стојковић Станоје                   Копаоник - Београд   

 

 

III    Кандидати за чланове Већа части и заменике чланова  

1. Васиљевић Драган                   Железничар – Краљево 

2. Веселиновић Милисав            Копаоник – Београд 



 

 

3. Крунић Милан                           Голија – Ивањица 

4. Плавшић Светлана                   Гора - Крагујевац  

5. Рашић Дејан                               ПТТ – Београд  

 

 

11.Представљање изборних платформи кандидата за председника ПСС 

 

Према приспелим кандидатурама, постоји само један кандидат за председника 

ПСС. Па је Борис М. Мићић представио своју платформу рада у наступајућем 

периоду: 

 

После сређивања и стабилизације система рада кроз доношење четрдесетак 

правилника који су омогућили рад у уређеном (не по волунтаристичком) 

систему, треба наставити даље побољшање постојећих правилника и 

усаглашавање са Законом о спорту и нашим Статутом. То се првенствено односи 

на рад по комисијама са спортским дисциплинама. Предстоји нам рад на 

развијању пењања у леду (као потенцијалној олимпијској дисциплини), турно 

скијању, оснивању трекинг лиге у Србији (постоји само у ПС Војводине), као 

планинатрском вишебоју. Посебна пажња ће бити усмерена на формирање нове 

комисије за превентиву и безбедност, а са спелеолозима морамо да расчистимо 

ситуацију. 

Рад на образовању и усавршавању планинарског кадра треба да поставимо на 

нове основе, а за то је започет већ рад са инструкторима свих специјалности. 

Надамо се да ову стратегију развијемо до краја ове календарске године и 

почнемо да радимо по новом систему од следеће године.  

Пред нама је неколико важних актиувности: 

а. На основу закона о путевима Словеније, Швајцарске и Норвешке (које су  

    прикупили председник и секретар Савеза), Служба водича је припремила прву  

    верзију предлога Закона о планинарским путевима Србије. После усвајања  

    завршне верзије, исти ће бити предложен Скупштини србије на усвајање. 

б. Служба водича, после добијања лиценце од стране УИАА разматраће 

могућност 

     професионалног вођења по планинама заинтересоване клијентеле, као 

     привредној делатности. 

в. Пристигао је стандард за водиче волонтере Европске пешачке асоцијације, па 

    уколико се и са њим усагласимо начин и обим градива које овакви водичи 

морају  

     да имају, биће вероватно уведена и нова категорија водича за пешачење. 

г. Иако је протекле године одржано саветовање са чланицама Савеза око нових  

    могућности финансирања клубова и друштава, до сада није дало бројније  

    резултате. И сам Савез, као и наше чланице, мораће да се више ангажује на 

овом  

     пољу како би побољшали финансијску ситуацију клубова и Савеза. 

Што се тиче непосредних задатака, они се сатоје у следећем: 

А. Иако је постигнут одређени напредак у евиденцијама, морамо коначно ову  

     активност увести у сферу аутоматизма и рутине. Ова евиденција се односи на  

      клубове/друштва и регионалне савезе, индивидуално чланство, припадност и  

      степене звања по специјаностима, планинарске и пешачке путеве и стазе,  

      пењачке смери и пењалишта, планинарске објекте (по категоријама и   

      власничкој   структури). 



 

 

Б. Осавремењивање сајта Савеза 

В. Организација фестивала планинарских филмова на сваке 4 године 

Г. Обележавање 20 година Планинарског гласника 

Д. Ради унапређења рада канцеларије, увођење професионалног секретара Савеза 

 

12. Разрешење досадашњих органа Савеза 

 

На основу статутарних овлашћења Скупштина једногласно  разрешује досадашње 

органе Савеза. 

 

13. Проглашење изабраних чланова и функционера органа ПСС 

 

Изборна комисија пребројала је гласове и поднела извештај:  

 

 I   Збирна листа за председника:  

  Борис М. Мићић              Победа – Београд              председник 

  Драгослав Гогић              Јастребац – Крушевац       подпредседник 

  Бранислав Божовић       Авала –Београд                   секретар 

  Исо Планић                        Спартак – Суботица           начелник  

       ЗА гласало   95   ДЕЛЕГАРА 

 

           I I  Надзорни одбора и заменик чланова  

                      1. Димитријевић Мирко          Железничар 2006 – Врање       76  гласова 

    2.  Павловић Драган                   Авала – Београд                      82  гласа 

    3.  Прокић Мирјана                     Железничар – Београд           81  глас 

    4.  Радованац Живославка        ПТТ – Београд                          60   гласова  

                      5.  Стојковић Станоје                   Копаоник - Београд               69   гласова 

 

               УКУПНО ГЛАСАЛО 103 ДЕЛЕГАТА : ВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА 101;    

               НЕВАЖЕЋА 2 

 

 

         III   Већа части и заменик  чланова  

    1.     Васиљевић Драган                   Железничар – Краљево          81   глас 

    2.     Веселиновић Милисав            Копаоник – Београд                60   

гласова 
    3.     Крунић Милан                           Голија – Ивањица                  84    гласа  

    4.    Плавшић Светлана                   Гора - Крагујевац                     84    гласа  

          5.     Рашић Дејан                               ПТТ – Београд                        64   гласа   

 

                 УКУПНО ГЛАСАЛО 103 ДЕЛЕГАТА : ВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА 101;  

                  НЕВАЖЕЋА 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

За  чланове УОПСС гласало је 103 делегата:  

101 ВАЖЕЋИ ЛИСТИЋ 

    4 НЕВАЖЕЋА    

                                                                                              БРОЈ ГЛАСОВА 

Чланови  УО  

                         

На основу пребројаних гласова Изборна комисија проглашава новоизабране 

органе Савеза: 

НОВО ИЗАБРАНИ ОРГАНИ  САВЕЗА : 

I    Борис М. Мићић ,          председник 

     Драгослав Гогић ,          подпредседник 

     Бранислав Божовић,     секретар 

     Исо Планић ,                   начелник  

 

 

 

 

 

1 Андрејић Илија 

 

Камена гора   Пријепоље   61            

2 Беатовић Драган 

 

Бабин зуб  Кљжевац      39 

 3 Војновић 

 

Тихомир 

 

Раднички Београд         12 

 4 Вукосављевић  Радованка Гвоздац 

 

Краљево        46 

 5 Даниловић Раде 

 

Гора 

 

Крагујевац    39  

6 Денчевић Фахир - Шиљо Санџак 

 

Нови Пазар   56 

7 Детичек 

 

Мирко 

 

Железничар Београд         41 

 8 Јовановић Драган 

 

Железничар Краљево        30 

 9 Кнежевић Радољуб 

 

Копаоник Лепосавић    62 

10 Марковић Александар Голија 

 

Ивањица       62 

 11 Матковић Владислав Победа 

 

Београд         57 

 12 Милошевић Неда 

 

Борковац Рума               63 

 13 Нинковић Драган 

 

Железничар Ниш               24     

 14 Петрић 

 

Драган 

 

Камена гора   Пријепоље 

15 Попов 

 

Љубомир Зрењанин Зрењанин      48 

16 Савић 

 

Гојко 

 

Челик 

 

Смедерево    34 

17 Самарџија Милан 

 

Копаоник Београд         39 

 18 Станојевић Љиљана 

 

Повлен 

 

Ваљево          47 

 19 Стошић 

 

Срђан 

 

Железничар 2006 Врање            36 

 20 Тодоровић Јеленко 

 

Шиљак 

 

Бољевац        56 

 21 Трајковић Берислав Железничар Алексинац    38 

22 Ћирковић Марко 

 

Ас 

 

Београд         15  

 23 Ћировић 

 

Миломир ПТТ 

 

Београд         40 

 24 Филиповић Радмило 

 

Љуктен 

 

Трстеник       53 

 



 

 

I I  Надзорни одбор и заменик члана  

       1.     Павловић Драган    

        2.    Прокић Мирјана                                                    

        3 .   Димитријевић Мирко                    

        4.    Стојковић Станоје                    

 

 

III   Већа части и заменик  члана 

1.   Крунић Милан 

2.   Плавшић Светлана 

3.   Васиљевић Драган  

4.   Рашић Дејан 

 

 

IV   УПРАВНИ ОДБОР ПСС 

 

1. Милошевић Неда 

2. Кнежевић Радољуб 

3. Марковић Александар 

4. Андрејић Илија 

5. Матковић Владислав 

6. Демчевић Фахир Шољо 

7. Тодоровић Јеленко 

8. Филиповић Радмило 

9. Попов Љубомир 

10. Станојевић Љиљана 

11. Радованка Вукосављевић 

 

14.  Поздравна реч новог председника 

     

Новоизабрани председник ПСС захвалио се на досадашњем раду свим органима 

Савеза, а затим се захвалио Скупштини на поверењу које је указано новом сазиву, уз 

обећање да ће се потрудити са свим новим и старим сарадницима да испуни дата 

обећања и изврши задатке које пред нас поставља Закон о спорту и наше чланство. 

 

 

 

 

15.    Разно 

    

15.1.На предлог медијског јавног сервиса РТС, УО прошлог сазива, доделио је Плакету 

Драгославу Гогићу уручена за неуморан рад на пропаганди планинарства и 

ширењу планинарске идеје испортског духа и здравог живота, нарочито међу 

младима. 

15.2.Скупштина једногласно усваја раније дат предлог да  чланске маркице за 

текућу годину важе и у јануару наредне  године. 

15.3.Драган Беатовић, председник Тимочког региона предлаже да се и регионалне 

акције финансијски помажу.  

        Тражи од начелништва појашњење табела о вредновању републичких акција.  



 

 

        Предлаже да велике (масовне) акције (као што су Маратон, Ртањ, Сува планина) 

не  

        буду републичке него акције од посебног значаја. Чланице ПСС које желе да  

        организују републичке акције, треба да направе пројекте на основу којих ће се 

         одређивати организатори. Вредновање да се врши на основу броја учесника и 

броја 

         учешћа на другим акцијама. 

15.4  Служба водича предлаже Скупштини да се усвоји следћу ОДЛУКУ: 

На основу Закона о спорту (чл 23 до чл 30) и Статута планинарског савеза 

Србије (чл.6 став 1,9,13 и чл.7 став 1,2,4,6,13,18 чл.8 став 5, чл. 9, чл.23 став 20, 

21 и чл.84)  

        Скупштина доноси  ОДЛУКУ 

        Од 01. маја 2017. године на планинарским акцијама у организацији    

        Планинарског  савеза Србије и планинарских клубова/друштава са статусом   

        члана Савеза, задацима  вођења планинара могу да се баве искључиво 

водичи са  

         важећом Лиценцом Службе  водича Планинарског савеза Србије, и у складу 

са      

         категоријом наведеном у Лиценци. 

          Одлука је усвојена једногласно 

15.4.Мирослав Пајић, ПСД Црни врх из Бора тражи да се размотри њихов захтев да им 

се изда 50 чланских маркица за 2014. годину и 100 књижица јер по његовом 

наводу исте нису добили за 2009. годину. 

        Одговор канцеларије  ПСС је да  је поступљено по пропису и да су тражене 

маркице и  

         књижице достављене на адресу која је регистрована у АПР. Гојко Савић предлаже  

        да  им се дају тражене маркице и кљижице. 

         Захтев је дат на гласање. ЗА образложење ПСС гласало је 62 делегата, а за   

        захтев  ПСД Црни врх и предлог Гојка Савића 11 делегата. 32 делегата су  

        била  УЗДРЖАНА. 

         На основу резултата гласања  предлог се одбија. 

 

  Овим је седница Скупштине завршила рад у  16:25 часова. 

                         

          Записничар 

 

          Јела Илић  

    ПРЕДСЕДНИК ПСС 

                                                                                              

                                                                                Борис М. Мићић 

 

Оверивачи Записника 

 

1. Мирјана Прокић 

                               

2. Станоје Стојковић 

 
 

 


