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З А П И С Н И К  

са 10. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 11. новембра 2015. године 

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

Р. Кнежевић, А. Марковић, И. Андрејић, В. Матковић, Ф. 

Демчовић, Р. Филиповић, Љ. Попов, Љ. Станојевић, Р. 

Вукосављевић  

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: Д. Васиљевић 

Остали присутни: Б. Трајковић, М. Ердељан, У. Гвозден, З. Контић, В. Шкрбић, Н. 

Доброта  

Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 12
05

 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д   

  1. Усвајање Записника са 9. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва о одржаним  и планираним акцијама Савеза 

  4. Стратегија развоја планинарства у Србији до 2018. године 

  5. Чланарина за 2016. годину и цена Планинарског гласника 

  6. Службе и комисије 

  7. Усвајање приспелих правилника 

  8. Буџет за 2015. годину  

  9. 115 година планинарства у Србији 

10. Скупштина ПСС 2016. 

11. Сајам спорта 

12. БМУ 

13. ЕРА 

14. УИАА 

15. Разно 

Дневни ред је усвојен једногласно, без примедби. 

1. Усвајање  Записника са 9. редовне седнице УО ПСС 

Обзиром да није било примедби, Записник је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Електронска евиденција чланства је у току. Има друштва која још увек нису 

унела податке (нису започели или нису у потпуности унели све своје чланове) у 

базу електронске евиденције чланства ПСС. Потребно је ближе дефинисати 
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обавезе чланица ПСС тј. друштава/клубова кроз правилник или одлуку о начину 

вршења евиденције и куповини чланских маркица. 

2.2. Нови  сајт ПСС је активиран иако нису припремљене информације за исти до 

краја, а на иницијативу провајдера уз образложење да стари због честог 

хаковања мора да престане са радом. Сајт се попуњава појачаним интензитетом, 

исправљају се недостаци, а  стижу и похвале од стране чланства.  

2.3. Задужују се председници Комисија да доставе Начелнику, а он Канцеларији 

ПСС своје извештаје, записнике и планове како би били постављени на сајт, да 

провере постављене правилнике, а да оне који нису постављени, а постоје 

припреме и доставе за објављивање. 

2.4. Уређење простора у Дечанској се наставља, преноси се документација, а самим 

тим се претрпана Канцеларија на Андрићевом венцу растерећује. 

2.5. Речник стручне терминологије је направљен  на енглеском језику и чим се 

заврши превод на српски, иде на сајт савеза. Превод књиге о планинарењу и 

алпинизму (Пецл) ће уследити после завршетка речника. 

2.6. Досадашњи председник Већа части је дао оставку. Чланови Већа части су на 

одржаном састанку изабрали Драгана Васиљевића из ПСК „Железничар“ 

Краљево за председника и почели да, после неког периода мировања, поново 

раде на достављеним им предметима. 

2.7. Раскинут је уговор са Теленором и измирене обавезе по том питању. Теленор је 

послао нову понуду са новим пакетима услуга. УО ће на следећој седници 

донети одлуку о томе да ли има потребе за склапањем новог уговора са њима. 

2.8. Правилник за авантуристичке трке није урађен (обавеза Драгане Рајбловић). 

2.9. Правилник о рангирању водича треба да се припреми за разматрање на УО 

(обавеза З. Контић и Комисија за водиче). 

2.10. На наш сајт о планинарским домовима би требало да се убаци линк са сајтом 

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

приступамо овом сајту (задужени су М. Детичек и Андрош Луковић). 

2.11.  Потписати типски Уговор о коришћењу медицинских, психолошких и 

тренажно-дијагностичких услуга завода са Заводом за спорт и медицину спорта 

Републике Србије (обавеза председника). 

2.12. Наставити са реализацијом кампова за младе и перспективне спортисте 

(комисија за младе и комисије које раде са младим такмичарима). 

2.13. А. Марковић је доставио тест питања за планинаре који ће бити достављен свим 

клубовима. Он ће послужити клубовима да информишу нове планинаре о 

основним постулатима планинарства. 

2.14. Нису остварени контакти са Олимпијским комитетом. 

2.15. Слободан Гејо је доставио свој предлог програма спортског пењања за најмлађе. 

2.16.  Служба водича није припремила правилник о рангирању водича. 

2.17.  Дорадити правилнике за РА и ТА, тј. птонаћи начин вредновања ових акција. 

2.18.  Одговор МОС-у у вези са проблемом ПД „Јавор“ из Београда је сачињен у року 

и послат министарству. 

http://www.mountain-huts.net/
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3. Извештај Начелништва о одржаним и наредним акцијама 

     Начелник ПСС је констатовао да седници присуствују председници Комисије за 

планинарску оријентацију, планинарење и пешачење, алпинизам, спортско 

пењање,високогорство и експедиције, Службе водича и захвалио им се на присуству и 

сарадњи. 

Присутне је известио о одржаним акцијама између две седнице УО ПСС како следи: 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење – у периоду између две седнице УО 

одржано је 11 традиционалних и 2 републичке акције. Извештаји за ове акције су 

предати. 

3.2. Комисија за планинарску оријентацију је доставила комплетан извештај о раду 

за протекли период. И. Планић је још једном похвалио рад Комисије као и 

извештаје које достављају. 

3.3. Комисија за планинарски трекинг је поднела извештај и предвидела програм 

својих активности за 2016. годину. Још једном је наглашена потреба да се 

Комисија прошири у виду чланства. 

3.4. Комисија за спелеологију је поднела извештаје за 2015. годину. Достављен је 

Извештај са „Кампа младих спелеолога 2015.“ одржаног у Овчар бањи као и 

Извештај са Симпозијума о заштити карста и Скупа спелеолога Србије. 

3.5. Комисија за спортско пењање је предала свој извештај о раду између две 

седнице УО. Достављени су резултати за сва три одржана кола. 

3.6. Комисија за алпинизам је након одржаног Збора почела са радом у новом 

саставу који ће имати девет чланова: 

- Војислав Шкрбић (АОШ) – председник Комисије 

- Предраг Загорац (АОБ) 

- Слободан Жарковић (АОА) 

- Ана Стојановић (АОВ) 

- Драган Милошевић (АОП) 

- Саша Пантелић (АС Ниш) 

- Зоран Марковић (АС НС), 

- АОЧ ће накнадно доставити свог представника 

- АС Јастребац ће накнадно доставити свог представника 

3.7. Комисија за високогорство и експедиције редовно доставља своје извештаје. 

Расписала је  Конкурс за суфинансирање учесника високогорске експедиције 

Кавказ 2016. 

3.8. Комисија за службу водича је доставила своје извештаје. Заказала 21. Збор 

Службе водича за 05. децембар т.г. који ће се одржати у  свечаној сали Општине 

Стари Град у Београду. 

3.9. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију ради на допуни 

правилника. 

 3.10. Комисија за превентиву и безбедност у планинама није доставила своје 

извештаје. 

Начелништво ради у пуном саставу, редовно одржава састанке и ради на унапређењу 

активности. 
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4. Стратегија развоја планинарства у Србији до 2018. године 

Министарство омладине и спорта је објавило Стратегију развоја спорта у Србији 2010 

– 2014, а сада и Стратегију развоја спорта у Србији 2014 – 2018. која је усвојена у 

првој половини 2015. године. 

Б. Мићић је члановима УО поделио извод из Стратегије развоја спорта који између 

осталог садржи и тачке које се односе на Планинарски савез Србије. 

Чланови УО и појединци су добили задужење да формирају своје тимове и обраде 

одређене области из Стратегије како следи: 

- Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски узраст– задужује се 

Н. Милошевић,  

- Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације – Б. Божовић,  

- Развој и унапређење врхунског спорта – И. Планић, 

- Развој и унапређење спортске инфраструктуре – У. Гвозден 

- Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти 

- Стручни и научно-истраживачки рад у спорту и инфорамционим системима 

 – Л. Попара и К. Мановски, 

- Међународна спортска сарадња и спорт у дијаспори – М. Детичек, 

- Спорт у војсци – З. Николић (ПСК „Копаоник“ Београд), 

- Спорт у полицији – Тадија Димитријевић (ПК „Полицајац Јосиф Панчић“), 

- Медији у спорту – Д. Гогић, 

- Негативне појаве у спорту – Д. Васиљевић, председник Већа части ПСС. 

5. Чланарина за 2016. годину и цена Планинарског гласника 

Б. Мићић је присутне известио о прегледу купљених чланских маркица за последњих 

шест година (где се види кретање чланства, које има тенденцију раста од 2013.), као и 

о броју купљених маркица у овој години, тј. закључно са 10.11.2015. години он износи 

12.548. 

Предложио је да цена чланских маркица остане иста (400,00 динара) као цена 

Планинарског гласника (100,00 динара по броју) што су чланови УО прихватили са 

једним уздржаним гласом (Р. Кнежевић који је имао предлог да маркице буду 

јефтиније). 

6. Службе и комисије 

6.1. Комисија за пешачење и планинарење – Б. Трајковић је присутне известио да је 

између две седнице УО одржано: 

- 11 Традиционалних акција: Буковачки маратон на Фрушкој гори (232 

учесника), Гледићка трансверзала (260 учесника), Поход планинара на 

Кукавицу, Вукове богазе (6 клубова), Оштра чука (730 планинара и 40 

клубова), Јесењи успон на Соколов камен, Јесењи успон на Гудурички врх 

(121 учесник), Стазама горштака, Шаторице 2015, Палићки сусрети, Јесењи 

успон на Лесковик и Успон на Овчар и Каблар, 

- 2 Републичке акције: Дан чистих планина на Рајцу (759 учесника) и 

Јастребачки марш (248 учесника).  



5 | 9 

 

 Упознао је присутне са проблемом пристизања пријава за организацију РА и ТА 

за наредну годину после договореног рока,. Договорено је да се све пристигле 

пријаве за следећу годину тј. 2016. уваже, а да се након тога за сваку наредну 

годину у календар уврсте само пријаве пристигле до дефинисаног рока за 

пријаву. 

 Такође је договорено да финансијска средства могу да добију само друштва тј. 

клубови који су доставили комплетне извештаје (укључујући и извештај 

контролора). 

 Ове године ће бити додељени и пехари (за I, II и III место) клубовима тј. 

друштвима која су била најмасовнија на РА у 2014. години. 

И. Планић је направио и поделио члановима УО радну верзију Правилника о 

додели спомен беџа „По планинама Србије“ као и образац Учесничких књижица 

тј. Дневника на Републичким акцијама ПСС. Предложио је, а чланови УО 

прихватили, да се овај предлог размотри те на некој од наредних седница усвоји 

и активира.  

6.2. Комисија за планинарску оријентацију је доставила комплетне извештаје са 

својих акција и В. Матковић је похвалио Валентину Грозданић која је те 

извештаје урадила и који ће бити постављени на сајт ПСС. 

Констатовао да планинарска оријентација има све више такмичара и том 

приликом похвалио ПД „Голија“, известио присутне да ће Словенци следеће 

године бити домаћини такмичења и да Комисија има задатак да одлучи о томе ко 

ће бити наши представници.  

 Ове године је на Рајцу први пут организован и успешно завршен курс 

планинарке оријентације на нивоу Савеза који је имао 22 полазника из 7 клубова 

од којих је 1 клуб био из БиХ. 

6.3. Комисија за планинарски трекинг је поднела извештаје. Завршене су 

активности планинарског трекинга у овој години. Успешно је одржано 4 кола 

трекинг лиге Србије са 271 учесником из 56 клубова од тога 40 планинарских. 

Најбољи у екипном пласману су ПК „Јавор“ Параћин, ПК „Балкан“ Београд и 

ПСД „Љуба Нешић“ из Зајечара. 

 Комисија је за следећу годину предвидела одржавање 7 кола трекинг лиге 

Србије  на следећим локацијама: Вршац, Горња Трепча, Дубашница, Соко бања, 

Косјерић, Рајац и Грза. 

 Александар Марковић (ПК „Јаворак“- Параћин) је доставио сагласност и 

прихватио да буде председник Комисије за планинарски трекинг. Остаје потреба 

и обавеза да се прошири састав Комисије. 

6.4. Комисија за спелеологију је предала извештаје, али треба да направи своје 

правилнике. 

 ПК „Железничар“ из Ниша је доставио Одлуку о формирању Секције за 

спелеологију. УО је прихватио ову одлуку. 

6.5. Комисија за високогорство и експедиције је доставила Списак високогорских 

успона планинара Србије као и извештаје са реализованих експедиција у 2015. 

години. 

 Расписан је конкурс за суфинансирање учесника високогорске експедиције 

Кавказ 2016. године. Хрватски планинарски савез је показао интересовање за 

наше акције високогорства и експедиција. 
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6.6. Комисија за алпинизам, ледно пењање и турно скијање је доставила Извод из 

записника са одржаног Збора алпиниста и ради у новом саставу који је УО ПСС 

усвојио и подржао. Предстоји обавеза да уреде читав низ правилника као и да 

прикупе пењачке картоне чланова и доставе Савезу. 

Комисија је најавила Јесење традициионалне техничке дане на Фрушкој гори у 

периоду 14 - 15. новембар т.г. одржаће се семинар за инструкторе алпинизма а 

планиран је и курс турно скијања. 

ПСС је подржао акцију за младе категорије пењача у Пакленици коју организује 

АОЧ у периоду од 06. до 11. новембра 2015. године. 

УО ПСС потврдио је звање Петра Шундерића за инструктора алпинизма ПСС. 

 Ледном пењању, које је већ више година заступљено у Словенији и Хрватској, 

треба посветити више пажње. Пењање у леду ће имати своје место као 

такмичарска дисциплина и на Олимпијади у Сеулу 2018. године. Начелник је 

предложио, а УО прихватио да се из постојеће комисије изузме пењање у леду и 

формира као посебна комисија. Од сада ова комисија се зове КОМИСИЈА ЗА 

АЛПИНИЗАМ И ТУРНО СКИЈАЊЕ а новоформирана је КОМИСИЈА ЗА 

ПЕЊАЊЕ У ЛЕДУ.  Комисији за пењање у леду предстоји доста рада. Ову 

одлуку обзнанити и на сајту ПСС. За руководиоца ове комисије до њеног пуног 

састављања именује се Катарина Мановски.   

          Предлог да Катарина Мановски и Лаза Радивојац иду на обуку за ледно пењање 

у Русију, под ингеренцијом УИАА је једногласно усвојен. 

6.7. Комисија за спортско пењање је доставила све извештаје са одржаних акција у 

протеклом периоду. Одржана су три кола Државног првенства Србије у 

спортском пењању у природним стенама и то: 

- у Коморану (38 такмичара) 

- у Ужицу (31 такмичар) 

- у Сићеву (46 такмичара) 

Комисија ће направити Извештај са фотографијама са ових такмичења који ће 

бити постављени на наш сајт. 

Правилник о раду са децом ће бити разматран на једној од наредних седница. 

А. Марковић је предложио да се извештаји комисија у електронском облику 

шаљу свим члановима УО како би се боље упознали са њиховим радом. 

6.8. Комисија за Службу водича је доставила извештаје. 

Заказан је 21. Збор Службе водича који ће се одржати у свечаној сали Општине 

Стари град 05. децембра 2015. године. 

Извршене су допуне појединих правилника, урађени су предлози нових 

правилника и исти ће бити достављени члановима УО и дати на усвајање на 

једној од наредних седница. 

Служба водича је клубовима путем електронске поште проследила Позивно 

писмо водичима III категорије за обуку у зимским условима за II категорију. 

6.9. Комисија за превентиву и безбедност у планинама – нема информација  о 

њиховом раду. 

6.10. Комисија за планинарске објекте – А. Луховић тј. Комисија има задужење да 

на сајту ПСС изврши допуне везане за планинарске домове. 
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6.11. Комисија за планинарске терене – одржана је 7. обука маркираната на Рајцу на 

којој је било само 10 полазника. ПСС има 206 обучених маркираната из 72 

друштава/клуба и требало би да се тај број повећа. 

Потребно је да се Комисија допуни стручним лицима како би се рад Комисије 

побољшао. Само двадесет клубова је доставило податке о маркираним стазама и 

поред тога што су им достављени дописи са упитима тј. обрасцима у које је 

требало унети податке везане за пешачке стазе и путеве о којима они брину, а у 

циљу евидентирања истих. Пристигли подаци биће сукцесивно објављивани на 

сајту ПСС. 

Предлог правилника за маркирање се дорађује, а ради се и на Сертификату за 

трансферзале и путеве.. 

6.12. Комисија за рад са младима је доставила План и програм Global youth summit 

2016. који ће се одржати у Овчар бањи у термину 14 - 20. август следеће године 

и упознала је чланове УО са термин планом за ову манифестацију. 

7. Усвајање приспелих правилника 

 

Л. Попара је доставио предлог Правилника о обрасцу и изгледу дозволе за рад 

спортских стручњака, предлог изгледа Дозволе за рад и Овлашћење спортског 

стручњака који ће бити достављен члановима УО како би се на следећој седници 

усагласили и евентуално усвојили. 

Потребно је да се оформи Комисија за издавање, обнављање или одузимање радне 

дозволе – лиценце. 

УО ПСС овлашћује Начелништво да, док се ова комисија не формира, може да издаје 

дозволе за рад тренерима и судијама ПСС. 

8. Буџет за 2015. годину 

Чланови УО су информисани о начину и висини утрошених средстава добијених од  
Министарства омладине и спорта као и о томе колико средстава је преостало. 

Након разматрања, чланови УО су се сложили да се изврши прерасподела преосталих 

средстава. 

Дат је предлог и једногласно усвојен да се клубовима организаторима 

Традиционалних акција, уколико су доставили извештаје за исте, исплати износ од 

15.000,00 динара на име помоћи за организацију акције, као и да се изврши куповина 

неопходне опреме Комисијама којима је најпотребнија. 

9. 115 година планинарства у Србији 

Б. Божовић је присутне информисао о  

планираним радњама ПСС за наредну 

годину које ће обухватити и промовисање 115 година планинарства у Србији. Неке од 

планираних активности би биле: 

- Планинарски гласник ће целе наредне године носити лого 115 година 

планинарства, 

- Биће прикупљана грађа и покушаће да се уради монографија о доајенима 

планинарства, 
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- Штампаће се проспект-књижице о ПСС (на српском и на енглеском), 

- Организовати по градовима мале академије планинарства, 

- Дан планинара Србије 2016. биће у знаку 115 година планинарства, 

- Као и дани пешачења у Србији, 

- Постоји идеја да се покрене акција чишћења 115 чесама тј. извора у Србији, 

- EURORANDO… 

10. Скуштина ПСС 2016 

Предложено је, а на основу пристигле кандидатуре ПК „Железничар 2006“ Врање, и 

једногласно усвојено да се Скупштина Планинарског савез Србије 2016. године одржи 

у Врању. 

11. Сајам спорта 

И ове године Спортски савез Србије организује Сајам Спорта на Београдском сајму у 

периоду 27- 29. новембар 2015. године. Планинарски савез Србије је овај пут у сврху 

представљања планинарства на сајму добио штанд Б-9 у хали 1. 

Б. Божовић је присутнима прочитао списак потребних радњи око уређења штанда и 

замолио чланове УО да узму учешће, а у оквиру својих могућности, како би смо 

планинарство представили у што бољем светлу. 

12. БМУ 

На основу једногласно усвојене кандидатуре Србије од стране БМУ, у периоду 27. – 

29. мај 2016. године у Вршцу ће се одржати састанак БМУ а у склопу обележавања 

115 година планинарства у Србији. Започете су припреме, а Б. Мићић је присутне 

упознао са програмом манифестације. 

БМУ организује успон на највиши врх Африке Килиманџаро у периоду 15 - 25. јануар 

2016. године. ПК „Железничар 2006“ из Врања је ПСС доставио Молбу за давање 

финансијске подршке њиховом члану Владимиру Ђорђевићу, који се пријавио на 

поменуту експедицију. 

Чланови УО су се сложили да се по овом захтеву одобре средства у износу од 

30.000,00 динара. 

13. ЕРА 

13.1. Одржана је Скупштина ЕРА у Братислави на којој су учешће узели Б. Мићић и 

Б. Божовић.  

13.2. ПС Црне Горе је послао Одлуку којом се овлашћује Б. Мићић да заступа 

Планинарски савез Црне Горе на седници ЕРА. 

13.3 Б. Мићић је изабран за члана  Председништва  ЕРА. 

14. УИАА 

14.1. Одржана је гененерална Скупштина УИАА у Сеулу. Планинарски савез Србије 

је представљао Ненад Дикић. 

14.2. На Скупштини извршене су неке (козметичке) промене у  Статуту УИАА и од 

сада званични назив УИАА на енглеском језику је International Climbing and 
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Mountaineering Federation а на француском је остао исти назив Union 

International des Associations d’Alpinisme. 

14.3. Међународна федерација за скајранинг (skyruning) је примљена у УИАА. 

14.4. Н. Дикић је понудио да одржи предавање везано за рад УИАА, као и о 

Skуruuning-у како би ову дисциплину приближио нашем чланству. 

14.5. УИАА има своју Стратегију за период 2017-2020. 

14.6. Предложен је и усвојен Манифест УИАА. 

15. Разно 

15.1. Управни одбор ПСС је на основу Извештаја и препоруке Надзорног одбора о 

разматрању приспелих затева за учлањење у Планинарски савез Србије донео 

следеће одлуке:  

1. ПК „Авантуриста“ Сурчин је допунио непотпуно достављену документацију 

и постао члан ПСС. 

2. ПК „Торник“ Чајетина треба да допуни документацију. 

3. СПК „Гранит“ Београд треба да допуни документацију. 

15.2. Добијена је понуда Фактултета за спорт из Београда, за стручно 

оспособљавање лица за обављање стручних послова у спорту као и 

Обавештење о почетку програма стручног оспособљавања које организује 

Факултет за спорт и туризам – ТИМС из Новог Сада. 

15.3. На Скупштини ЕРА која је одржана у Братислави, представници Румуније  су 

изразили захвалност на подршци и помоћи коју су добили на територији 

Србије а при реализовању пројекта Via Carpatica 2015. 

15.4. Чланови УО су подржали пројекат Interreg. 

15.5. Д. Гогић је поднео молбу за помоћ од 60.000 динара уколико буде сниматељ и 

учествује у пројекту „Голгота Српског народа – 100 година касније“. Молба је 

прихваћена. 

15.6. ПСК „Копаоник“ Београд је доставио позив за акцију „Авала из четири правца“ 

која ће се одржати под покровитељством ПСБ. 

15.7. ПС Војводине је упутио позивницу за Планинарски бал који ће се одржати 28. 

новембра т.г. у Вршцу. 

15.8. Министарство омладине и спорта је 10. новембра послало Захтев за хитно 

достављање података о статусу тзв. Косова у регионалним и међународним 

организацијама, институцијама и скуповима. 

15.9. Дат је налог да се уради 20 застава Планинарског савез Србије. 

Седница је завршена у 18
15

. 

 Записничар, Председник ПСС, 

  Борис Мићић с.р. 

____________________ 

 /С. Вељковић/  


