
 

 

 

 

 

 

Прва редовна Скупштина Планинарског савеза Србије  одржана је  19. јануара 

2013. године (субота) у Крушевцу. 

За Скупштину је прдложен 

 

 

ДНЕВНИ РЕД  

 

1. Избор радних тела Скупштине 

- радно председништво, верификациона комисија, записничар, 

оверачи записника  

2. Извештај верификационе комисије 

3. Усвајање Пословника о раду Скупштине  

4. Извештај Председника ПСС о раду за -2012. годину 

- Извештај Начелништва ПСС  

- Извештај о финансијском пословању 

- Извештај Већа части 

- Извештај Надзорног одбора 

5. Дискусија о поднетим извештајима  

6. Усвајање поднетих извештаја  

7. Усвајање одлуке о оснивању Горске службе спасавања Србије као 

самосталног правног лица 

8. Доношење одлуке о одржавању Изборне годишње Скупштине за мандатни 

период 2013.- 2017.  

9. Разно 

 

1.Избор радних тела Скупштине 

            

            Предложени су  за : 

- Радно председништво 

Борис Мићић, Бранислав Божовић и Берислав Трајковић    

- Верификациону комисију 

Нинослав Јорданов, Миломир Ћировић и Милена Аврамовић 

- Записничара    

Јела Илић 

- Овериваче записника    
  

      Предлог је усвојен једногласно. 

 

2. Извештај верификационе комисије  

 

            На основу члана 26 Статута ПСС Верификациона комисија је поднела 

извештај да Скупштини присуствује 57 делегата штоје мање од половине 

представника чланица. 



Према ставу два истог члана Скупштина је почела са радом након 30 минута уз 

присуство више од једне трећине представника. 

 

3.  Усвајање Пословника о раду Скупштине  

 

Предложени пословник је једноглсно усвојен. 

 

4. Извештај Председника ПСС о раду за -2012. годину 

 

- Извештај о раду Планинарског савеза Србије за 2012. годину (у прилогу 

записника) поднео је Председник ПСС Борис Мићић 

- Извештај о раду Начелништа за 2012. годину поднео је начелник 

Берислав Трајковић 

- Финансијски извештај поднео је Председник Борис Мићић 

- Извештај о раду Већа части(у прилогу записника) поднео је Председник 

већа Јован Ђокић 

- Извештај о раду Надзорног одбора (у прилогу записника) поднео је 

заменик председника НО  Драгутин Пајић 

 

 

5. Дискусија о поднетим извештајима  

 

Након поднетих извештаја почела је дискусија о истим. 

- Зоран Контић, ПК Авала и Начелник службе водича,  осврнуо се на 

малу посећеност Табора планинара Србије и предлаже да Скупштина 

донесе одлуку да се тог викенда не одржаавају појединачне акције 

друштава. Такође предлаже да се део  извештаја  о раду  Службе водича 

допуни са активности о сарадњи са Планинарском службом водича 

Републике Српске, а у извештају  Начелништва о републичким акцијама 

да се наведе број водича који је присуствовао акцији. Потребно је што 

пре сазвати инструкторе свих специјалности и договорити заједничке 

нормативе за даљи рад. 

- Милош Дејановић, ПК Гучево жели одговор шта се догађа са њиховим 

захтевом да се  трансверзала „Вукове богазе“ званично прогласи 

трансверзалом јер је добила позитивну оцену од председник комисије. 

Одговор: Документација о трансверзали налази се у ПСС и на првој 

седници Управног одбора донеће се одлука и трансверзала уврстити у 

ред признатих са сертификатом. 

- Миломир Ћировић сматра да је у извештају требало поменути и 

категоризацију и позвати чланство на већи одзив јер се на основу броја 

категорисаних одређује и категорија Савеза. 

Одговор: Све чланице су упознате са Правилником за категоризацију и 

треба да пријављују своје чланова и за јуниорске и сениорске категорије 

на нивоу ПСС без којих се не могу категорисати код Спортског савеза. 

- Нинослав Јорданов ПК „Железничар 2006“ Врање, предлаже да се са 

железничарским друштвима договори око датума одржавања Табора и 

Слета Железничара. 

Одговор: Договор је покушан, али они остају при свом термину 

нагашавајући да је старији од нашег.   



- Александар Марковић ПСД „Јаворак“ Параћин, члан Комисије за 

планинарске обавештава да се комисија није ниједном састала, а да је он 

вољан да ради по том питању. 

Одговор:  Председник је информисан да су састанци Комисије за 

планинарске објекте заказивани али да нису одржани због немогућности 

присуства чланова комисије. 

Председник је у вези планинарских објеката контактирао Министарство 

туризма, АПР и Министарство омладине и спорта од којих још очекујемо 

одговор дали су планинарски домови спортски објекти, што се тиче  

Србија Шума они могу да постављају услове у у заштићеним зонама, а за 

остало мора се утврдити ко је власник земљишта на коме се налази 

планинарски објекат. 

- Гојко Савић ПК „Челик“ Смедерево жели да му се детаљније објасни 

шта је то са ГСС............................. 

- Милета Ранковић ПСД „Ћира“ Лајковац поставља питање дали је он и 

даље водич? Док је био у УО водио је Комисију за рафтинг и нудио да се 

та активност прошири јер је постајала могућност зараде али није наишао 

на разумевање. Такође каже да у Планинарском гласнику нема актуелних 

догађања. 

Одговор: Да ли је водич мора видети са Службом. Комисија за рафтинг 

није формирана, али се ПСК „Коловрат“ из Пријепоља обратио са 

молбом за помоћ у финансирању школе водича за рафтинг. Што се тиче 

вести у Планинарском гласнику није криво уредништво већ клубови који 

не достављају извештаје о планираним и спроведеним акцијама. 

- Стеван Јовичић, ПК „Полицајац Јосиф Панчић“, говорио је о 

Националним парковима, о томе како наплаћују скупе улазнице а не 

пружају адекватну услугу и предлаже да Планинарски савез са 

надлежним министарством регулише улазак и боравак планинара у 

националним парковима. Наглашава да се многи планинарски излети 

организују више туристички и да неки водичи наплаћују веће цене мимо 

Правилника. Обзиром да се до сада вреднују само техничке дисциплине 

потребно је урадити нормативе и за изворне планинарске дисциплине да 

би се и оне уврстиле у такмичарске. Такође предлаже да се прибаве 

подаци како се то ради у свету и да се оргаснизује саветовање на ту тему. 

Одговор:  Закон о националним парковима је још у припреми и из ПСС 

мора да се дају предлози око регулисања односа ПСС и Нац. Паркови. 

- Мирослав Пајић, ПСД „Црни врх“ Бор, предлаже да наш Савез иницира 

да се они који улажу у планинарство ослободе пореза и да у том  да 

предлог за нови Закон. 

Законом ............ су донатори спортским организацијама ослобођени 

пореза. 

- Градимир Перић, ПК „Јастребац“ поздравио је присутне у име 

домаћина и обавестио да имају још један проблем са њиховим домом на 

Јастрепцу који је затворила туристичка инспекција а то је да им сад и 

Србија шуме траже да плате надокнаду за земљиште на ком се налази 

дом. 

- Благоје Алексић ПД „Вис“ примећује да у извештају није било речи о 

раду са младима. Потребно је томе посветити већу пажњу и изнаћи 

могућност бољег укључивања младих у планинарске активности. Савез 



треба да помогне друштвима око решавања проблема са планинарским 

домовима. 

- Зоран Марковић, ПСД „Нафташ“ Нови Сад предлаже да чланске 

маркице из претходне године важе до 31. јануара текуће како би се 

чланицама омогућило учешће на акцијама до  прибављања  нових. 

Интересује га шта се садржи у цени маркице као и када ће се пронаћи 

могућност за смештај у Словенији под повољнијим условима. Сматра да 

је потребно бар једном годишње одржати састанак са председницима и 

секретарима друштава/клубова да би се лакше и уједначеније решавали 

проблеми. 

Одговор: Предлог за продужење важности чланске маркице је 

прихватљив, али Управни одбор мора донети одлуку. У цени маркице 

садржи се осигурање и ................................... 

Са Словенијом треба да се потпише споразум у вези смештаја у 

планинарским домовима који они још нису потписали. 

На нивоу ........................постоји споразум о реципроцитету за земље 

алпског подручја којим су цене смештаја уједначене. Такође појединци 

који нису из из тих земаља могу .........................................да плате одређен 

износ да би имали исте услове смештаја. 

- Властимир Марјановић, ПК „Копаоник“ Београд, на основу извештаја 

оцењује позитивно рад органа Савеза. Има примедбу да Начелништво 

није направило извештај о учешћу друштава на републичким акцијама. 

      Предлаже да акција „Ноћни успон на Ртањ“ постане традиционална.   

      Сматра да је скупо узимати исечке из новина и да се треба порадити на  

      бољем пласману Планинарског гласника. Поставио је и питање зашто не  

      могу да се врате неутрошене маркице из претходне године. 

      Одговор:  За акцију „Ноћни успон на Ртањ“,  нико није конкурисао и  

      зато није уврштена у Традиционалне акције. У вези исечака из новина  

      Управни одбор ће размотрити могућност раскида уговора.   

- Мирјана Мајсторовић, ПЕК „Гора“ Крагујевац, Имају проблема у раду 

са школском и моле да се Савез ангажује по том питању како би клубови 

могли да подмлађују чланство и праве акције са већим бројем учесника 

што им је сада онемогућено због правила која важе у просвети. 

Одговор: Планинарски савез ће ступити у контакт преко нашег 

Министарства( где су већ предузете одређене мере око решавања овог 

проблема) са Министарством просвете како би се утврдио и озваничио 

рад планинарске организације са школском омладином.  

- Исо Планић, председник ПССВ, истиче да у оквиру ПССВ  негују све 

планинарске дисциплине, техничке већ имају своје нормативе а да су у 

планинарству увели трекинг лигу што је такође врста такмичења и за 

друштва и за поједнице јер се у министарству сада гледа само на 

такмичарске дисциплине. Предлаже да ПСС успостави контакт са 

Министарством просвете како ди се решио овај проблем око школске 

деце. 

- Слободан Гочманац, ПК “Авала“ је рекао да није проблем за ангажовање  

       школске деце у планинарским друштвима/клубовима јер је за учлањење  

       потребна сагласност родитеља и наравно брига водича током акције. 

6. Усвајање поднетих извештаја 

 

      Након завршене дискусије сви извештаји се усвајају једногласно. 



7. Усвајање одлуке о оснивању Горске службе спасавања Србије као 

самосталног правног лица 

 

Према члану 56 Статута Планинарског савеза Србије Горска служба спасавања 

и Служба водича могу се конституисати као самостална правна лица са свим 

законским правима и обавезама , чије се оснивање, оснивачка документа и рад 

обавезно темеље на Статуту планинарског савеза Србије, који је оснивач 

службе. 

Планинарски савез Србије задржава право својине на историјском наслеђу, 

структури, називима, знаковима, логотипима, који проистичу из заједничког 

стваралаштва свих планинарских генерација од оснивања Савеза , а које 

користи Савез и одговарајуће службе. 

Секретаријат и Управни одбор су разматрали овај предлог и предлажу 

Скупштини да исти усвоји и да се крене са реализацијом. 

Секретар бранислав Божовић наглашава да планинарски савез не може 

финансијски подржати потебе служе за опремом, а обзиром да је то служба на 

државном нивоу потребно је да буду самостални али да њихова обавеза према 

потребама Савеза остаје. 

 

Скупштина једногласно усваја предлог о оснивању Горске службе 

спасавања Србије као самосталне организације. 

 

8.  Доношење одлуке о одржавању Изборне годишње Скупштине за 

мандатни период 2013.- 2017.  

 

Ванредна изборна Скупштина Планинарског савеза Србије одржана је 

14.03.2009. године тако да изабраној управи ове 2013. године истиче мандат. 

Обзиром да је садашња управа заказала и већ увелико припрема  за октобар 

2013. године годишњу скупшиту Европске пешачке асоцијације на којој ће се 

поред делегата на скупштини окупити и неколико стотина планинара из Европе 

који ће том приликом обићи део Европског пешачког пута Е 4 кроз Србију. 

Предлаже се да се изборна скупштина одржи након тога. 

 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

 9.Разно 

 

Александар Марковић, ПК „Голија“ обавестио је учеснике Скупштине да је 

њихов клуб оформио секцију за рад са особама ометеним у развоју и тражи 

подршку и помоћ за такав рад. 

Такође истиче да прихватају да организују Изборну скупштину на јесен. 

Скупштина завршила са радом у 16.00 часова 

 

Записничар 

 Јела Илић                                                                       Председавајући Скупштине 

 

                                                                                                   Борис М. Мићић 


