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З  А  П И С Н И К 

са 2. редовне седнице XXI  сазива 

Управног одбора Планинарског савеза Србије,  

одржане 18. 06. 2014. године 

 

Присутни:  

   Чланови УО: Б. Мићић, Б. Божовић, Д. Гогић, И. Планић, Ј. Тодоровић, И. Андрејић, Н.  

                           Милошевић, А. Марковић, Р. Вукосављевић, Р.Кнежевић, В. Матковић, Ф.  

                           Дамчевић,  Љ. Станојевић, Р. Фиповић и В. Матковић 

    Председник НО: Д.Павловић  

    Чланови ВЧ: Светлана Плавшић, Милан Крунић, Драган Васиљевић 

    Остали присутни:  М. Детичек,- секретар БМУ, М.Ћирковић – председник Комисије за  

                                     спортско пењање, З. Контић- начелник Службе водича , М.  

                                     Ивачковић члан Комисије за спортско пењање, С. |Жарковић,   

                                     председник комисија за алпинизам 

 

Седницу је у 12:15 отворио Председник Савеза и предложио допуну Дневног реда који је 

назначен у сазиву за ову седницу: 

После тачке 5 додати две тачке 5а. Поплаве и планинари и 5б. Расподела буџетских 

средстава за 2014. годину. Пошто су се сви сагласили са овим предлогом, усвојен је 

следећи 

 

                                                         ДНЕВНИ РЕД 

 1. Усвајање Записника са 1. редовне седнице УО ПСС  

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

 3. Веза између клубова и регионалних савеза са УО ПСС (подела   

       принадлежности) 

 4.  Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза    

      ( И. Планић и Б. Трајковић) 

  5.  Табор планинара Србије (Б. Јанковић и Д. Алексић – ПК Дубашница) 

  5.а  Поплаве и планинари 

  5.б Расподела буџетских средстава ѕа 2014. годину 

  6.   Службе и комисије 

  7.   Усвајање приспелих правилника 

           -   Пословник о раду Начелништва ПСС 

  8.   БМУ (М.Детичек) 

  9.   ЕРА 



10.   УИАА 

11.   Разно 
. 
 
 
 

1.  Усвајање Записника са 1.  редовне седнице УО ПСС  
 

             Записник је усвојен једногласно, без примедби. 
 

2.   Преузете обавезе са предходних седница 
 
2.1.   Електронско вођење чланства још је у припреми. Сви клубови би требало да имају он  

   лајн везу да би систем могао да функционише. 

2.2. Присутнима је подељен прилог у вез нове архитектуре сајта Савеза. Извршене су  

  још неке допуне и овај материјал (структура) креће у процедуру израде. 

2.3. Уједначавање критеријума планинарског усавршавања и обучавања за све  

  специјалности остаје као обавеза. Задужен С. Гочманац.  

2.4. Комисија за алпинизам треба да сачини стратегију развоја и правилник за турно  

 скијање.  

2.5. Служба  водича је  10. маја одржала  ванредни збор на коме је  одржано  

              саветовање на тему: Релација „водич – клуб - Служба – Савез“.  Закљуци са  

              овог  саветовања биће достављени свим чланицама ПСС . 

       2.6. Комисија за алпинизам требало је да сачини Стратегију развоја и Правилник о    

              пењању   у леду. Још није завршено. 

       2.7. ПК Рунолист из Јагодине поднео је захтев да им се уступи нешто од планинарске 

  литературе како би оформили библиотеку. Р. Вукосављевић је преузела обавезу да   

  провери  да ли захтев још стоји. Р Вукосављевић обавештава УО да је 

  контактирала „Рунолист“ и добила одговор да они не знају ништа о томе, па тиме 

   ова обавеза престаје. 

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

  природе са словеначког  јави секретару Савезу. Обавеза није извршена. 

2.9. Начелништво има задатак да усклади правилнике о републичким и   

  традиционалним   акцијама као и да упозна чланице које желе да организују  

  акције да ће морати да  направе елаборат како је то  предвиђено Законом о спорту  

  и  захтевима  Министарство омладине и спорта. Исто то важи и за комисије. 

  Такође се обавештавају друштва и стручне   и комисије да се  акције усвојене  

програмом  не могу  заменити другима без посебног захтева и процедуре.  

2.10  Поводом припрема за обележавања стогодишњице Церске и Колубарске битке, 

         Секретар је обавестио да је одржан састанак у Шапцу са друштвима из региона.  

         Они  појединачно организују мање акције које  су посвећене обележавању тог  

         догађаја.  

         Председник и секретар ПСС су имали састанак са Г оранима и  ЈП Србијашуме .У  

         току су договори да се у знак сећања на ове догађаје посади по 100 стабала на  

         теренима одржавања битака. „Србијашуме“   ће одредити локације, а планинари  

         са горнима ће извршити садњу то јест подизање два планинарско горанска  

         гаја“Церских јунака“ и „Колубарских јунака“ . Биће обавештена сва друштва  да  

         се укључе у ту  акцију према својим могућностима. 



          За обележавање јубилеја „Церске битке“  ПСД „Цер“ Шабац и ПК „Гучево“ из    

          Лознице предлажу оквирни програм одржавања планинарске прославе за 16. и    

          17. август 2014. године. У суботу 16. 08. планинари ће на Церу обилазити  

          знаменита места и церске стазе и увече се окупити око логорске ватре поред  

         дома „Липова  вода“. У недељу 16.08. планинари ће у заједничком маршу до  

         Текериша и  положити цвеће на споменик церским јунацима, чиме ће се  

         прикључити  заједничкој прослави овог јубилеја у Србији.  

         У случају да државна прослава буде 18.08. биће одређена делегација планинара 

         који ће у име планинарске организације положити венац на споменик. У  

        делегацији могу да буду присутни сви планинари који могу да остану после  

         планинарске прославе.  

         Р.Кнежевић,има идеју трофејних маршева поводом обе битке, из неколико  

          праваца са вишедневним трајањем. После упозорења да су времена промењена  

          и да је тешко обезбедити бројне планинаре да пешаче неколико дана и  

          одсуствују са посла, он је повукао свој предлог, уз напомену да ће још једном да  

          размисли да ли може да се оствари оваква замисао, о чему ће обавестити УО  

         ПСС. 

       2.11. Новоизабрана Комисија за трансверзале треба да сагледа каква је ситуација  са  

                „Нишком  трансверзалом,“ а канцеларија треба  да провери да ли је Планинарски  

                савез града Ниша регистрован и  да ли је пуноправни члан ПСС. 

       2.12. Лазар Попара је достављао предлоге за више  правилника, уз честе измене 

                истих, тако да   се сви морају прегледати  и ускладити  са Законом о спорту. 

       2.13. Чим се конституише комисија за планинарске објекте треба хитно да уради нову 

                 категоризацију и евиденцију  планинарских објеката.  

       2.14.  Драгослав Гогић имао је  задатак да преведе и предочи чланицама ПСС  

                 конкурсе  које су  расписали УИАА и ЕРА у вези заштите планина. Превод за  

                 ЕРА је преведен, остао за УИАА. 

       2 .15.  У оквиру ПСС потребно је формирати удружење тренера и инструктора који би  

                 поред осталог  преузело бригу о категоризацији планинарских спортских  

                 објеката и условима  припреме  објеката и терена за обуку свих специјалности у  

                 планинарским спортским дисциплинама. 

        2.16. Захтев Николе Кујунџића да му се финансијски помогне за учешће на  

                  планинској трци у Аости је у реализацији. 

        2.17. ПСД Кукавица је поднела захтев да им се помогне око организације рада са  

                   омладином. Материјал је прослеђен Неди Милошевић која треба да припреми  

                   Правилник о раду са младима и тек на основу њега ће моћи да се доносе  

                   одлуке. 

         2.18.  У току је припрема за расписивање јавних набавки за кампове и опрему. 

         2.19.  Било је иницијативе да се обележи 200 године од рођења  Јосифа Панчића.  

                   Секретар је лично замолио ПК „Копаоник“  и „Полицајац Јосиф Панчић „из  

                   Београда  да током акције на Копаонику организују полагање венца на  

                  маузолеј Ј. Панчићу.  

                   Нажалост, молба није услишена..  

         2.20.  Пресељење у нове просторије у Дечанску још није припремљено. 

 

        



  3.  Веза између клубова и регионалних савеза са УО ПСС (подела   

              задужења) 

                

              Предлог задужења чланова УО за рад са чланицама је уз мале корекције усвојен и  

              доставља се чланицама на упознавање (у прилогу).  

              На овај начин, сваки члан УО је добио одређен број клубова за које је задужен, тј.  

              на тај начини спону између клуба и Савеза. Клубови могу да им се обрате да 

              „њихови“ чланови УО ПСС заступају њихове интересе и да им помажу у раду.      

 

       4.    Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза    

 

              Начелник је поднео извештај о активностима од претходне седнице до данас.  

              Због ванредне ситуације у земљи отказана је републичка акција „Нарцису у   

              Походе“ а републичка акција „Дани јоргована на Тупижници“ одложена за 21.  

               јун.   

               Одржане су републичке акције „Пролећни дан планинара“ - Гледићке планине у  

               организацији ПСД „Љуктен“ из Трстеника, „11 поход Карађорђевим стопама“,  

               организатор Врбица из Велике Плане, 37. Фрушкогорски планинарски маратон,  

               ПСД  „Железничар“ Нови Сад, и „Сусрет планинара - Буковик 2014.“ организатор  

               ФРА Чачак. 

               Управни одбор усвојио је предлог Начелништва за републичке планинарске 

               акције у 2015. години.(у прилогу). 

               Такође је прихваћен предлог да се Табор планинара Србије од следеће године  

               одржава само током викенда (од петка  до недеље) и да се убудуће зове  

                                               „ДАНИ ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ“ 

               и одржаваће се сваки први викенд у јулу месецу.  

               Усвојен је и предлог да се тог дана одрже такмичења у такмичарским  

               Дисциплинамауколико терен омогућава такву врсту активности. Начелништво 

               треба да припреми пропозиције за одржавање скупа и такмичења. Уједно се  

                препоручује чланицама да за тај дан у својим годишњим плановима не планирају  

                појединачне акције како би одзив учесника на „Данима планинара Србије“ био  

                што већи. 
              
 

     5.  Табор планинара Србије 02-06. јул 

           

            Представници ПК „Дубашница“  (Бранислав Јанковић и Данијел Алексић)   

           обвестили су присутне да је већина припрема завршена. Друго позивно писмо је 

           отпремљено и очекују се пријаве.   

            Уз помоћ планинарског савеза Србије набављена су 24 кревета са постељином.  

           Уређен је простор око дома и  припремљене су стазе за пешачење. 

             Остварен је контакт са надлежним субјектима за то подручје „Србијашуме „и   

           Туристичка организација Бор. 

           На Табору ће се одржати првенство државе у планинарској оријентацији. Комисија  

           за ПОТ треба да припреми распис који ће се отпремити са овим записником. Усваја  

           се предлог да се субвенционише превоз такмичара до Злота. 

           До сада је на Табору одржавана  Планинарска радионица за младе, а гости су били   



           омладинци из БиХ и Србије. Позвани су и ове године, али до сада нема званичне   

           потврде о доласку. Због тога је закључено да им се пошаље допис  да позив и даље  

           важи, али да се више не може одвијати у виду планинарске радионице, већ могу да  

           се укључе у редовне активности по програму Табора.       

 

5.а  Поплаве и планинари 

           

       У време непогоде која је снашла Србију чланице ПСС су обавештене да се све акције  

       отказују, а да се чланови укључе у локалне акције спашавања  и рашчишћавања.  

       Свој огроман допринос дали су чланови ГСС, који су и послали извештај о својим  

       активностима Савезу.  

       Познато је да су и неки клубови такође дали свој допринос и о томе су обавестили 

       Савез (Авала и Победа), а постоје клубови (као Гвоздац) који су такође помагали, али 

        нису доставили извештаје.  

       УО је закључио да се упути апел чланству, да уколико су помагали током поплава 

      напишу своје извештаје и доставе Савезу до 10. јула, а  Савез ће збирни извештај 

      активности у време поплава доставити Министарству омладине и спорта, МУП и  

      Министарству одбране.                    

 

5.б  Расподела буџетских средстава ѕа 2014. годину         

 

    Члановима УО је достављен Предлог расподеле буџетских средстава за 2014. годину. 

    Расподела није коначна, јер укупно одобрена средства нису у потпуности уплаћена.  

    Обзиром да се очекује ребалнс буџета на нивоу државе, могуће је да ће доћи и до  

     измене висине овог извора финансирања тако да ће се динамика расподела  

     прилагођавати.    

     Комисија за превентиву и безбедност (ГСС) предлаже да се износ који им је одобрен  

     повећа за 100.000,00 динара. Потребно је да  Управном одбору доставе спецификацију  

     предвиђених трошкова па ће се размотрити начин како уклопити тражено повећање у 

     односу на остале. 

 

 

 

6.   Службе и комисије 

  

    Обзиром да нема довољан број пријављених, све комисије нису могле бити формиране.  

    На основу примљених пријава, направљен је списак комисија, са наведеним приспелим  

    пријавама. Пријаве су подељене у оне које су попунили и оверили сами кандидати и     

    њихови клубови и оне који немају попуњену пријаву нити од стране кандидата да  

    прихвата кандидатуру и/или оверену од стране клуба који их предлаже. 

     За поједине комисије које су попуњене потпуно или делимично, извршен је избор  

     предсдника комисија.  

     У прилогу се налази списак комисија са кандидатима, као и кандидациони лист  

     који се поново доставља клубовима и појединцима да их попуне прописно, а  

     такође се апелује и на нове кандидате да попуне и овере листе и пошаљу их Савезу  

     до 10. јула како би формирали све потребне комисије. 



  

    Начелник је за комисије које припадају Начелништву  предложио:  

- КПП  - Комисија за планинарење и пешачење- за председника Берислав Трајковић – 

прихваћено. 

- КВЕ  - Комисија за високогорство и експедиције – за председник Миливој Ердељан 

- прихваћено 

- КА  - Комисија за алпинизам, пењање  у леду и турно скијање, досада је углавном 

добро радила, али су у међувремену настали сукоби између КА ПСС и АОБ. 

Председник ПСБеограда, је члан АО Пожаревца, а не АОБ-а. Важећи правилник о 

раду КА је из 1997 (по коме је за избор комисије одговоран збор алпиниста), а у 

међувремену је незванично промењен и по њему чланове КА бирају одсеци. Због 

тога је и тражено да се изврши нови избор ове комисије, а да се правилници 

ускладе.  На предлог секретара обавеза начелника је да сазове састанак Комисије за 

алпинизам и Алпинистичког одсека Београда и да заједно покушају превазићи 

сукоб који траје између њих. 

Прихваћено је да сви кандидати пошаљу своје оверене кандидатуре, па ће се 

накнадно извршити избор председника КА. 

- У вези са КА у Савез је стигао непристојна електронска порука  од досадашњег 

члана Комисије за алпинизам Данијеле Бабовић. Председник предлаже да се 

Данијела Бабовић суспендује за рад у Комисији и да се поднесе пријава Већу части. 

Предлог је усвојен једногласно. 

- КСП   Комисија за спортско пењање у досадашњем сазиву предлаже (по постојећем 

Правилнику о раду КСП) да остану да раде до наредног Збора који предлаже 

чланове комисије.  

- УО је донео одлуку да остаје  постојећа комисија са Марком Ћирковићем као 

председником.  

Не може се прихватити кандидатура Н.Кујунџића  који је сам себе кандидовао ,јер 

Збор пењача предлаже кандидате за комисију. 

-  КС  Комисија за спелеологију има само два пријављена. Предлог је да председник 

буде Данијел Алексић и да окупи тим који ће радити у комисији. – прихваћено. 

- КПОТ  Комисија за планинарску оријентацију нема ни једну сагласност за 

предложене кандидате, тако да се не може формирати. 

- КПТ  Комисија за планинарски трекинг нема ни једног кандидата. 

- Комисија за остале такмичарске дисциплине нема ни један предлог. 

- КПБ  Комисија за превентиву и безбедност у планинама, нема предлога. 

- Комисија  за водичку службу  - Начелништво службе предложило је да комисију 

сачињавају Зоран Контић, Јеленко Тодоровић и Фахир Демчовић кога су 

предложили за председника. Предлог је усвојен. 

- КПТ-Комисија за планинарске терене. За ову комисију УО ПСС изабрао је за 

председника Угљешу Гвоздена. Остали пријављени у оквиру структуре и врсте 

планинарских терена биће одређени према интересовању.  

Остале комисије углавном немају предложених кандидата, а они који су 

предложени –предлози су некомплетни. 

 

˟ ˟ ˟ 

 



           Горска служба спасавања је одржала Прву (изборну) Скупштину. ПСС треба да  

           одреди делегата у УО и скупштину ГСС. 

           Комисија за алпинизам обавештава да ће на камп у Вал ди Орко (Италија) ићи  

           Катарина Мановска и Јелена Јаковљевић. Котизацију и трошкове пута сноси Савез  

           из буџетских средстава. 

           Комисија за спортско пењање обавештава да се због одржавања Табора планинара  

           Србије, такмичење у Пријепољу одлаже за 12. и 13 јул.  

           Издавачки савет обавештава да је књига „До високогорских врхова“  ПК  

         Железничар из Београда побољшана и спремна за штампу.Подсећа  се УО да је већ  

           раније ИС донео предлог о    суфинансирању издања за штампање.  

          Члан Железничара М. Детичек обавештава УО ПСС да је књига одштампана. 

           УО ПСС оставља ово питање субвенција отвореним до доношења одлуке у овако  

            промењеним околностима. 

           Комисија за експедиције. ПК Раднички из Београда организује експедицију на  

           Памир. Члановима њиховог клуба одобрава се надокнада из буџета, за лекарске 

           прегледе. 

          - ПД Камена гора из Пријепоља доставила је допуњен и исправљен Елаборат за  

           експедицију у 2015. на Карстенс пирамид. 

          -Експедицији на Алпамајо ПССВ у Јужној Америци одобравају се трошкови  

           трансфера Нови Сад аеродром Будимпешта и назад. 

 

7.   Усвајање приспелих правилника 

      -    Пословник о раду Начелништва ПСС, који је раније био послат члановима УО,  

           усвојен је једногласно, као што је и предложен, без икаквих измена.       

- Комисија за спортско пењање доставила је „Правилник о категоризацији 

спортских  пењача“ и „Правилник о рангирању резултата категорисаних 

спортских пењача при Комисији за спортско пењање планинарског савеза 

Србије“. Оба правилника су за интерни рад Комисије да може објективније 

сагледати резултате кандидата за категоризацију, као и да већ категорисани 

спортисти морају имати више обавеза према захтевима Комисије и Савеза. 

После кратке дискусије и додатних објашњења, оба правилника су усвојена 

једногласно. 

 

Министарство омладине и спорта подсетило је на законску обавезу да се сва 

акта морају до 01. септембра 2014. ускладити са Законом о спорту. Обавеза је и   

 клубова/друштава је да своја акта што пре ускладе. 
 

 

8.      БМУ - Балканска планинарска унија 

     

         Поводом обележавања 140 година постојања и рада Хрватског планинарског савеза  

         на Мљету је одржан састанак представника БМУ. (Наши представници Мићић,  

         Гогић и Детичек). На седници се расправљало о више пројеката:  

- 10 највиших врхова Балкана – чланица БМУ (носилац пројекта Бугарска) – 

наставља се рад 



- Планинарски објекти на Гугл мапи (носилац Словенија). Једино Србија није 

доставила своје податке. Андор Луховић из ПК „Спартак“ Суботица се прихватио  

задатка да припреми ове податке и пошаље Планинској звези Словеније. 

- Усаглашавање Правилника за планинарско оријентационо такмичење између 

Словеније и Србије је у току. 

- Савез Македоније припрема камп за младе крајем августа на Горњој Белици 

Охриду. Задужује се Н.Милошевић да припреми екипу за учешће. 

- Наредни састанак БМУ ће бити 24-25. октобра у Коњицу (БиХ). 

 

9.      ЕРА –Европска пешачка федерација 

 

          Годишња конференција се одржава у Немачкој у септембру. Више детаља на  

          наредној седници. 

          Председништво ЕРА изабрало је нашег председника Бориса Мићића за  

          координатора Европских пешачких путева Е- 6  и  Е-7  кроз Грчку, Македонију и  

           Албанију. 

 

10.     УИАА –Светска планинарска организација 

 

         -Одржан је састанак Комисије за планинарење  УИАА на ком је потврђено да је наша  

        - Служба водича добила верификацију за зимску и летњу школу. Чека се потпис  

          претходног ментора  ( Рон Вајтхед) и другог ментора (Матјаж Шефкези) за добијање   

          сертификата. 

 

11.     Разно 

 

    11.1   Надзорни одбор одржао је прву седницу и разматрао приспеле захтеве за  

              учлањење у   ПСС и предлаже Управном одбору следеће: 

- Спортско пењачки клуб „Стари град“ из Ужица, поднео комплетну 

документацију – предлог НО да се учлани - УО сагласан 

- Планинарско скијашко друштво „Југодент“ из Новог Сада, обнавља чланство са 

потребном документацијом  предлог НО да се учлани - УО сагласан 

- Клуб екстремних спортова „ ARMANDILLO“  из Чачка поднео комплетну 

документацију – предлог НО да се учлани - УО сагласан 

- Планинарски клуб „Предејане“ из Предејана поднео комплетну документацију – 

предлог НО да се учлани - УО сагласан 

- Скијашко планинарски клуб „Власина“ из Сурдулице  поднео комплетну 

документацију – предлог НО да се учлани - УО сагласан 

- Планинарско друштво „Варнице“ из Ражња, поднело је документацију- пријаву у 

АПР и Статут друштва. У пријави је евидентирано да ово друштво није 

регистровано као спортско удружење према захтеву из Закона о спорту. Управни 

одбор донео је одлуку да до следеће седнице размотри овај правни случај у односу 

на могућност учлањења у Планинарски савез Србије који је грански спортски савез 

за област планинарства. 

- Планинарски клуб „Железничар“ из Ниша обавестио је да извршио измене у 

Статуту у складу са Статутом ПСС и доставио канцеларији Савеза. 



-  

  11.2.   Драгослав Гогићдо сада је урадио више филмова о активностима ПСС. У раду му  

             помаже колегиница Ивана Нецков Грубишић. Предлаже се да јој се као накнада за  

             обављени посао исплати 20.000,00 динара. Предлог се усваја једногласно. 

  11.3.  ПСД „Црни врх из Бора“ је доставио молбу да се ПСС обрати суду у Бору и   

            објасни ко је председник ПСД „Црни врх“, јер је тужен. УО је заузео став да се не  

             меша у клупске размирице. 

   11.4.  КСП је послала допис у коме траже одобрење да се резултати са такмичења за 

             првенство Југоисточне Европе у спортском пењању, одржано на Бељаници, не  

             користе истовремено и за првенство Београда, јер нису учествовали у  

             организацији. Одобрено. 

 

Седница је завршена у 18:15. 

 

            Записничар                                                                                    Секретар ПСС 

 

             /Јела Илић/                                                                               /Бранислав Божовић/                           
 


