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З А П И С Н И К
са 3. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије, XXI сазива

одржане 2014.09.17.

Присутни чланови УО: Б. Мићић, Б. Божовић, И. Планић, И. Андрејић, Н. Милошевић,
Р. Вукосављевић, Р. Кнежевић, В. Матковић и Љ. Станојевић

Одсутни чланови УО: Д. Гогић, Ф. Дамчевић, А. Марковић, Ј.Тодоровић, Р. Фиповић и
Љ. Попов

Председник НО: Д. Павловић
Члан ВЧ: Д. Васиљевић
Остали присутни: Б. Трајковић, М. Детичек, З. Контић, С. Гочманац, М. Ердељан,

Л. Попара, Т. Топаловић и Б. Дулејан

У сазиву предлеожен је следећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са II редовне седнице УО ПСС и 1. седнице
Секретаријата УО ПСС

2. Преузете обавезе са предходних седница (Б.Мићић)
3. Формирање комисија на основу приспелих пријава и предлога Секретаријата

(Б. Мићић)
4. Подела надлежности координације чланова УО са појединим комисијама
5. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза (И.

Планић и Б. Трајковић)
6. План активности ПСС за 2015. годину (И. Планић)
7. Сарадња са Министрарством омладине и спорта
8. Службе и комисије
9. Усвајање приспелих правилника

-Правилник трекинг лиге Србије
10. БМУ (М.Детичек)
11. ЕРА
12. УИАА
13. Разно

Дневни ред је усвојен без примедби.

1. Усвајање Записника са II редовне седнице УО ПСС и 1. седнице Секретаријата УО
ПСС

Записник са Секретаријата је усвојен једногласно, а на Записник са седнице УО стављена је
примедба да је Љубомир Попов изостављен из пописа присутних чланова УО. Примедба се усваја.

Представник Већа части известио је УО да се Веће конституисало и да га сачињавају:
Милан Крунић из ПСК „Голија, председник
Светлана Плавшић из ПЕК „Гора“, заменик председник
Драган Васиљевић из ПК „Железничср“ Краљево, члан
Дејан Рашић из ПД „ПТТ“, заменик члана.

2. Преузете обавезе са предходних седница
2.1 Задужења чланова УО за рад са комисијама – решава се у оквиру тачку 4.
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2.2 Електронско вођење чланства је у припреми. Бојан Дулејан извршио је презентацију
припремљеног материјала који ће бити постављен на сајту, а позив на сарадњу пре
примене је саставни део овог Записника.

2.3 Приспеле понуде за сајт Савеза биће припремљене за разматрање на следоћој седници
2.4 Уједначавање критеријума планинарског усавршавања и обучавања за све

специјалности остаје као обавеза. Чека се дефинисање свих правилника.(Задужење
С.Гочманац)

2.5 Комсија за алпинизам треба да сачини стратегију развоја и правилник за турно
скијање.

2.6 Комсија за алпинизам треба да сачини стратегију развоја и правилник за пењање у леду.
2.7 Драган Петрић је имао обавезу да се са преводом Правилника о чуварима природе са

словеначког јави секретару Савезу. Обавеза није извршена.
2.8 Начелништво са Комисијом за планинарење и пешачење припремило је Правилнике о

Републичким и традиционалним акцијама. Биће достављени члановима УО за следећу
седницу.

2.9. Обележавање годишњице „Церске битке“ обележено је 16. и 17. августа на Церу.
Први дан се пешачило „Трагом другог прекобројног пука“ (како се и назива републичка
акција). Другог дана се пешачило од дома на Церу до споменика на Текеришу где је
положен венац у име планинарске организације Србије. Учествовало је око 700
планинара.
ПСД „Цер“ из Шапца заслужије похвале за уложен велики труд и успешну организацију.

За обележавање годишњице Колубарске битке треба организовати састанак са
друштвима из тог региона и договорити се о начину како ће се та акција обележити.

2.10 Лазар Попара припремио је све постојеће правилнике а разматраће се под тачком 9.
2.11 Чим се конституише комисија за планинарске објекте и одреде њени задаци треба

хитно да ураде нову категоризацију и евиденцију планинарских објеката.
2.12 У оквиру ПСС потребно је формирати удружење тренера и инструктора ; договор

на састанку које треба да одрже инструктори.
2.13 Никола Кујунџић завршио је планинску трку у Аости, Италија у дужини од 330

километара. То је велики успех напег члана и УО честита на постигнутом резултату.
2.14 Правилник о раду са младима је завршен и биће разматран на следећем УО и тек

након тога моћо ће се разматрати захтеви друштава за финансијску помоћ за рад са
младима.

2.15 Расписивање јавних набавки за кампове је завршено, а за опрему је у току.
2.16 Пресељење у нове просторије у Дечанску почиње сређивањем плакара и преношењем

архиве из ранијих година. Накнадно ће се одредити како ће се ове просторије користити.

3 Формирање комисија на основу приспелих пријава и предлога Секретаријата

Секретаријат је разматрао приспеле предлоге и предлаже Управном одбору следеће:

Кандидати, чланови УО неће бити чланови комисија, како би се што већи број чланства Савеза
укључио у рад. Изузетак су комисије у којима нема довољно кандидата или ако неку комисију
треба покренути и уобличити рад. Предлог је прихваћен.
УО је разматрао предлог Секретаријата и усвојио једногласно све предлоге уз следеће напомене:
Начелништво би имало:
а) ужи састав, који сачињавају начелник и председници комисија: за планинарење и
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пешачење; висикогорске експедиције; спортско пењање; алпинизам; спелеологију
б) шири састав, чине још председници комисија; за планинарску оријентацију; планинарски

трекинг,остале такмичарске дисциплине(трчање, бициклизам, рафтинг, кањонинг..); за
превентиву и безбедност;служба водича

Обзиром да је доста предлога неправилно попуњено позваће се сви кандидати који су предложени
од својих клубова да уколико су сагласни са предлогом и прихватају обавезу попуне предвиђени
образац.
Координатори – чланови Управног одбора су задужени за контакте комосија – УО, а у комисијама
где нема довољан број кандидата и да воде рад комисије до њеног комплетирања.
Комисију за спортско пењање бира Збор пењача, тако да садашња комисија ради до истека
мандата односно одржавања Збора.
За Комисију за алпинизам, пењање у леду и турно скијање предлаже се именовање
привремене комисије која ће у сарадњи са Начелником Савеза припремити збор на ком би се
усвојио нови правилник, утврдиле смернице рада и изабрала нова комисија. УО је одлучио
једногласно да се именује комисија у саставу: Предраг Загорац (АО Београд) - председник, Драган
Милошевић (АО Пожаревац) и Звонимир Кочиш (Комисија за алпинизам ПС Војводине).
Председници комисија које немају одговарајући број чланова имају задатак да пронађу
заинтересоване за ту област и укључе је у рад комисије.
Председник, подпредседник и секретар имају задатак да за идућу седницу припреме задатке,
којим би се дефинисао рад сваке кимисије.

4 Подела надлежности координације чланова УО са појединим комисијама

Подела надлежности извршена је у оквиру тачке 3.
Списак комисија са координаторима је у прилогу Записнка.

5 Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза

У периоду од претходне седнице активности у ПСС су следеће:
А. Одржан Табор планинара Србије у Злоту и две републичке акције према календару

(Трагом другог прекобројног пука на Церу и Гледићка трансверзала)–Извештаји
достављени

Б. Одржано девет традиционалних акција према календару. Извештаје нису доставили
Спид Железничар из Врања и Гвоздац јуниор

В. Комисија за ПОТ – одржано првенство државе на Табору
Г. Спортско пењање-Првенство државе у болдерингу и тежинско код Пријепоља;

првенство државе тежинско и брзинско Соко град; посете пењалиштима Кавала у
Грчкој, Мерано у Италији и Француски Алпи; полагање за звање спортски пењач

Д. Алпинизам – почетни алпинистички течај на Дурмитору, Табори у Горњаку , Жијову
(Црна Гора) и Вршичу (Словенија)

Ђ. Служба водича одржала је обуку за водиче треће категорије на Сопотници.
О активностима осталих комисија нема извештаја

У наредном периоду планирано је да се одрже следеће акције:
- пет републичких акција; десет традиционалних
- Комисија за ПОТ четири такмичења
- Комисија за спортско пењање- полагање за спортске пењаче и приправнике
- Алпинисти- учешће на кампу Пакленица (Хрвартска), алпинистички течај ледна техника,

летњи алпинистички табор

6 План активности ПСС за 2015. годину

Припремљен је план за 2015. годину, али Начелништво мора да провери да ли су кандидати
испунили обавезе за 2014. према Правилнику . План активности за 2015. Усвајаће се на
следећој седници УО.
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Новина у плану је да се Табор планинара Србије неће одржавати по досадашњем концепту.
Предложено је да се убудуће зове „Дан планинара Србије“ и да траје од петка до недеље.
Субота и недеља би били дани за све активности, презентације, демострирање специјалности,
такмичење у планинарској оријентацији, технички дани службе водича и пешачења. На тај
начин би већи број људи могао да присуствује јер су само нерадни дани.

7 Сарадња са Министрарством омладине и спорта

Остварени су контакти са МОС и министром лично. Министар је заинтересован за наш рад и
жели уз нашу сарадњу подићи рекреацију грађана на виши ниво. Циљ је што више грађана
извести у природу. План је да се до краја године организују три промотивне акције и то у
околини Књажевца, на Јастрепцу и на акцији „Авала из четири правца“. Савез треба да
припреми стазе, карте, водиче и ГСС.
За идуће 3 године припремају се пројекти који ће се реализовати на деоницама Европских
пешачких путева Е 4 и Е 7 (Вршац, Књажевац, Ниш, Лесковац, Нови Пазар, Ивањица и
Ваљево).
Зоран Контић је предложио да се покрене иницијатива за доношење Закона о пешачким
путевима, да се преко Министарства тражи да се наши терени (планинарски путеви и стазе )
врате у Закон и да се законски регулише статус планинарских водича. Служба водича је
припремила иницијални Предлог Закона о планинарским путевима. УО потврђује ову раније
дату иницијативу, захваљује Служби водича на припреми материјала и у наредном периоду ће
се разматрати и овај Предлог.

8 Службе и комисије

8.1. ГСС Србије је одржао Скупштину. У припреми је Споразум о међусобним правима и
обавезама између ГСС и ПСС.
ПСС је Бранислава Божовића одредио као делегата за члана Управног одбора и
Скупштине ГСС.

8.2. За време одржавања обуке за водиче треће категорије на Сопотници догодили су се
инциденти који су на успешно спроведену обуку оставили лош траг.
Полазнику обуке Бабић Радославу из ПК „ГСП“ Нови Сад због недоличног понашања
инструкторски и наставни тим изрекао је јавну опомену због недоличног понашања и
упозорење да ће бити удаљен са обуке, ако настави или понови неодговорно понашање.
Након тога именовани је самовољно напустио обуку.

Начелништво Службе водича је 21. 03. 2013. године донело одлуку да без похађања
обуке у Службу могу бити примљени кандидати са дужим водичким искуством
приступањем само полагању испита. За време одржавања обуке на Сопотници од 1. до 3.
августа, с тим да 1. августа присуствују информативним предавањима о темама које ће
бити обухваћене на испиту, а да 2. августа од 14.30 до 19.00 приступе полагању испита.
Након информације да четири кандидата из ПК „Железничар“ Београд не могу из
оправданих разлога стићи на време, инструкторски тим је донео одлуку да им се омогући
приступање испиту до 2. августа до 07.30 часова. Два кандидата су стигла на време, док
су друга двојица стигила са непуних пола сата закашњења и инструкторски тим и испитна
комисија су одбили да им омогуће пристуање полагању испита.
Као последица тог чина, у вечерњим часовима дошло је до непријатне расправе између
руководиоца инструкторског тима и начелника Службе.
По примљеној информацији да се немио догађај догодио, Предесдник Савеза је хитно
сазвао Секретаријат, како би се размотрила настала ситуација, а као резултат је одлучено
да Начелник Службе водича и вођа инструкторског тима поднесу своје извештаје, који су
презентовани члановима УО ПСС.
Начелништво Службе тражи начин да се омогући накнадно полагање испита за
преосталих 14 кандидата који су обухваћени првобитним списком, а до сада нису
приступили полагању.
Инструктодрски тим се не слаже.
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Након дуже дискусије Управни одбор доноси одлуку да Исо Планић, Неда
Милошевић и Зоран Контић још једном проуче правилнике и до сада донете одлуке и да за
идућу седницу УО припреме конкретан предлог.
У међувремену је стигла и жалба ПК „Железничар“ из Београда, поводом овог случаја, али
се он неће разматрати док се не донесе принципијелан став о насталом проблему.

8.2а. Планинарски клуб „Раднички“ из Београда обавештава УО да су суспендовали
водича Тихомира Војновића који је водио групу у кањон Невидио, а за то није обучен тако
да је морала интервенисати Горска служба спасавање Црне Горе како би спасили
учеснике акције
УО доноси одлуку да се Тихомир Војновић суспендује до даљњег и да се траже изјаве од
Тихомира Војновића, Службе ГСС Црне Горе и ПК „Раднички“.

8.3. Комисија за спортско пењање поднела је захтев да се њиховим члановима који се
школују за оперативне тренере финансијски помогне (Бојан Јанежић, Борис Шашић,
Братислав Михајловић и Немања Чизмић). УО доноси одлуку да им се подмире
50% трошкова по завршетку школе уз обавезу да се направи споразум о наставку њиховог
рада у савезу.

9 Усвајање приспелих правилника

А. Усваја се Дисциплински правилник Комисије за спортско пењање ПСС
Б.Усваја се Правилник за трекинг лиге Србије

Лазар Попара је припремио све правилнике за које је он био задужен и поделио их у три
групе. На данашњој седници се усвајају правилници који су раније у целости усвојени, али
су сада само усаглашени са нумерацијом чланова Закона о спорту. Остале две групе ће се
разматрати на следећим седницама УО. Усвајају се следећи правилници који су
усаглашени са Законом о спорту:

 Правилник о спречавању допинга у планинарству
 Правилник о националној категоризацији спортских стручњака
 Правилник о критеријумима о додели признања, награда и одликовања
 Правилник о националној категоризацији спортиста
 Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских

спортиста аматера за спортско усавршавање и доделу новчане помоћи
врхунским спортистима са посебним резултатитма

 Правилник о изгледу и употреби знака и заставе комисије ГСС ПСС
 Правилник о изгледу и употреби занака и заставсе ПСС
 Правилник о ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у спорту
 Правилник о садржају и начину вођења матичних вођења еведенција у

планинарству
 Правилник о сарджају и начину вођења евиденције издатих уверења и

додељењених признања, награда и одликовања
 Правилник о мерама и поступку за утврђивање својства лица које се

самостално бави спортстим активностима и делатностима као једним или
основним занимањем

10 Балканска планинарска унија Б М У

Састанак БМУ одржава се 24 – 26. Октобра у БиХ у Коњицу. За седницу је потребно
припремити Правилник о планинарској орујентацији као и евиденцију планинарских
објеката за сајт БМУ.
М. Детичек припрема историјат развоја БМУ.
За делегате се одређују: Борис Мићић, Мирко Детичек, Владислав Матковић и Љиљана
Станојевић.
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11 Европска пешачка асоцијација Е Р А

Годишња конференција ЕРА одржава се у Немачкој.
Представници Србије ће бити Борис Мићић и Бранислав Божовић.

12 Међународна планинарска асоцијација У И А А

Годишња скупштина УИАА одржава се у Америци. Немамо делегата али се овлашћује др.
Ненад Дикић да зступа ПСС..
Састанак Комисије за планинарство УИАА одржава се 04 - 07. новембра у Турској.
Представник ПСС је Лазар Попара.

13 Р А З Н О

13.1. Спортски саветз Србије послао је обавештење – препоруку да се убудуће кампови
за младе спортисте одржавају у Караташу (објекат Републичког завода за спорт и
медицину спорта). Потребно им је одговорити да понуђени услови не одговарају
потребама наших спотриста.

13.2. ПД „Мироч“ из Смедерева упутило захтев да чланске маркице за ученике буду
јефтиније. Одговорити да није у скаду са Статутом.

13.3. ПС Војводине обавештава да ће се 26.октобра одржати сусрет са Планинарским
савезом Славоније.

13.4. На Хималајима је у мају месецу погинуло 16 Шерпаса у лавини док су постављали
фиксну ужад за будуће пењање. Погинули су неки од најискуснијих Шерпаса. Осно
ван је фонд за помоћ породицама настрадалих. Одлука УО ПСС је да савез уплати
у фонд 1000 €.

13.5. ПСД „Кукавица“ из Лесковца прославља 85 година рада и позива на прославу.
Кратко је време па није могуће организовати одлазак.

13.6. Комисија за рад са младима предлаже да се ПК „Гребен“ из Младеновца помогне
са 20.000,00 динара за организацију акције са ученицима.

13.7. Начелништво предлаже да се за Светски дан планина 11. децембар доделе
признања за успешан рад у претходној години.

Седница завршила са радом у 19.30 часова.

Записник водила Секретар Савеза

/Јела Илић/ /Бранислав Божовић/


