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З А П И С Н И К  
са 5. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  сазива, 

одржане 11. децембра 2014. године 

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

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

Филиповић, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Председник НО: Д. Павловић  

Члан ВЧ: / 

Остали присутни: Б. Трајковић, М. Детичек, З. Контић, М. Ердељан 

Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 12
15

 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 4. редовне седнице УО ПСС 

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

3. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза (И.Планић 

и Б.Трајковић) 

4. Сарадња са Министарством омладине и спорта(Б.Божовић) 

5. Категоризација спортиста за 2014. годину 

6. Службе и комисије  

7. Усвајање приспелих правилника 

8. БМУ (М.Детичек) 

9. ЕРА (Б.Мићић) 

10. УИАА  

11. Разно 

Пошто предлог за категоризацију није достављен на време, Председник је предложио да се 

тачка 5. Категоризација спортиста за 2014. годину - замени са Цене маркица, књижица и 

Планинарског гласника за 2015. годину.  

Такав Дневни ред је усвојен једногласно, без примедби. 

1. Усвајање  Записника са 4. редовне седнице УО ПСС 

Обзиром да није било писмених примедби на Записник са 4. редовне седнице УО ПСС, 

исти је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Рад на електронском увођењу чланства ПСС је у току. Корисничко име и шифра  

су додељени свим друштвима/клубовима који су поднели захтев за исто. Милан 

Марковић иѕ Нафташа је доставио своје примедбе у вези чувања личних података, 

што је прихваћено, тако да док се ови недостаци не отклоне, неће бити официјелне 

примене, али све чланице треба да траже своје шифре за приступ и да испробају 

овај систем. 
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2.2. Израда новог сајта ПСС је у току. 

2.3. Пресељење у нове просторије у Дечанској улици је започело. Документација се 

преноси поступно.  Замену старих и дотрајалих прозора обезбедила је Дирекција 

за имовину РС.  

2.4. Обележавање акције „100 година Колубарске битке“ као РА, за чију реализацију је 

био задужен Ћира из Лајковца је одржана и лепо прихваћена (учествовало је око 

1.200 људи. 

         Акција коју је организовао Р. Кнежевић тј. вишедневно пешачење трагом кретања 

српске војске у Колубарској битци, је у току. Учесници (њих више десетака) 

поздравили су СМС поруком чланове УО и остале присутне на овој седници. 

2.5. Случај везан за кањон Невидио и Т. Војиновића је  и даље отворен. Добијени су 

писмени извештаји од ПК „Раднички“, Т. Војиновића и Службе водича, недостаје 

још извештај ГСС Црне Горе. 

2.6. Извршене су обавезе према Николи Кујунџићу за трошкове одласка на брдски 

маратон у Италију. 

2.7. Б. Трајковић  је преузео обавезу да припреми предлог Правилника о данима 

планинара Србије. 

2.8. ПД„Варнице“ из Ражња кандидат за пријем у ПСС није  регистровано као 

спортско удружење (према Закону о спорту). Након дискусије и доста предлога 

присутних, договорено је да им се предложи да се пререгиструју код АПР у 

спортско удружење. Канцеларија ће сачинити допис којим ће им бити дато 

објашњење. 

2.9. Стипендистима је дат рок (27. децембра т.г.) да доставе индивидуалне извештаје о 

свом раду у протеклом периоду. 

2.10. Наглашено је да је превођења Пецлове књиге (добијено право бесплатног 

превођења и штампања) обавезно и трбало би да се заврши до пролећа следеће 

године. 

2.11. Одржан је III међународни Сајам спорта у Хали 2, Београдског Сајма у периоду 

27- 29. новембара 2014. године. 

Б. Мићић је присутне известио да је ПСС пригодним штампаним материјалом и 

опремом узео учешће на истом, те да  је том приликом наш штанд посетио 

Министар омладине и спорта Вања Удовичић. 

Остаје обавеза да, обзиром да се зна да ће се Сајам спорта одржати и следеће 

године у истом термину, наш штанд припреми боље и квалитетније уз учешће 

свих чланова УО. 

2.12. Остаје обавеза Начелништва да се у Правилник о раду Начелништва убаци пасус 

који дефинише укључивање у рад Комисије за превентиву и безбедност (КПБ). 

2.13.   Кампови за младе и перспективне спортисте су одрађени и извештај припремљен 

за МОС. 

3. Извештај Нашелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 

Чланови УО су упознати са извештајима везаним за акције које су одржане  у 2014. години 

(бројем учесника, предвиђеном  или преко предвиђеном посећеношћу људи као што је 

акција „100 година Колубарске битке“ на којој је предвиђено 400 до 500 а учествовало је 
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око 1.200 људи, начином и успехом организовања појединих клубова/друштава носиоца 

акција. 

Констатовано је да је одржано шест Републичких и две Традиционалне акције, да је већина 

извештаја предата и да су акције успеле а да је остала још једна неодржана акција „Авала 

из четири правца“ која ће се одржати  27. децембра т.г. 

Извештаје су доставиле и Комисија за трекинг, Комисија за високогорство и алпинизам, 

Комисије за спелеологију, Служба водича, Комисија за спортско пењање, Комисија за 

пањање у леду и алпинизам је одржала састанак, Комисија за планинарске активности није 

имала активности, Комисија за награде и признања није доставила свој извштај, Комисија 

за превенцију – ГСС-у је достављен списак акција које би требало да обезбеђују у 2015. 

Републичке акције за 2015. ће имати контролоре, а како следи: 

- „Божићни успон на Ртањ“ – Н. Милошевић 

- „Зимски успон на Трем“ – Д. Гогић 

- „Пролећни дан планинара“ Гледићке планине – Ј. Тодоровић 

- „Фрушкогорски маратон“ – И. Планић 

- „Нарцису у походе – Краљево“ – Р. Филиповић 

- „Дани јоргована на Тупижници“ – Д. Гогић 

- „Копаоничка трансверзала“ – Р. Кнежевић 

- „Коридором трасе Европског пешачког пута Е4...“ – Б. Божовић 

- „Дани планинара ПСС“ –  

- „Повелнски врхови“ – А. Марковић 

- „Бесна кобила“ – И. Планић 

- „Дан чистих планина“ – Ф. Демчовић 

- „Јастребачки марш“ – Р. Вукосављевић 

- „Мала топличка трансферзала“ – В. Матковић 

Чланови УО су једногласно усвојили да Традиционалну акцију „6. Традиционални 

међународни успон на Руј“ обезбеђује ГСС као помоћ ПСС-а организатору акције ПК „Руј“ 

из Бабушнице. 

УО ПСС је донео одлуку да организатор Републичке акције „Божићни успон на Ртањ“ која 

ће се одржати  10. јануара 2015. године буде OПСД  „Драган Радосављевић „ из Зајечара. 

4. Сарадња са Министарством омладине и спорта 

Б. Божовић је нагласио да је сарадња са Министарством омладине и спорта добра. 

Успешно су организоване и изведене акције у Крушевцу и Књажевцу. 

У 2015. години предвиђа се наставак улагања на локалном нивоу у инфраструктуру. 

Потребно је да им у скорој будућности доставимо програм  у вези пешачења и 

планинарења. Средства која се буду добила користиће се за ажурирање стаза и путева, 

пропаганду како би се грађанство упознало и мотивисало а у циљу рекреативног пешачења 

и планинарења. Предвиђено је да у 2015. години прошире акције пешачења а предложени 

градови су Београд, Вршац,  Књажевац, Ниш/Лесковац, Н. Пазар-Ивањица, Ваљево. 

Акција „Авала из четири правца“ реализоваће се као редовна акција последњег викенда у 

2014. години, а почетком следеће године ће се направити пропагандни материјал тј. позиви 

на пешачење за више излетишта Београда: Авала, Кошутњак, Ада Циганлија, Бојчинска 

шума, Велико ратно острво, „Зелени шал Београда“, Гроцка – Винча.. 
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Оформљен је Тим за пројекте који ће се убудуће бавити пројектима који се финансирају из 

државних извора, прекограничне сарадње и са међународним учешћем што би допринело 

побољшању инфраструктуре планинатске популације, као и финансијсјкој стабилизацији 

Савеза. Клубови и друштва која имају могућност учешћа у локалним и другим пројектима, 

могу да се обрате Савезу за помоћ и кооперацију.   

5. Категоризација спортиста за 2014. годину 

Комисија за категоризацију није завршила свој део посла, тј није доставила материјале на 

основу којих ће моћи да се УО изјасни. Комисија за спортско пењање није  завршила своју 

припрему за рад Комисије за категоризацију. Када комисија за категоризцију припреми 

овај материјал, биће или сазван нови састанак УО или ће се чланови УО ПСС изјашњавати 

електронски. 

 

6. Службе и комисије 

6.1. Н. Милошевић је присутне известила о раду Комисије за рад са младима, предала 

је свој извештај са скупа младих УИАА који се одржао у Енглеској ове године и 

информисала присутне да ће се следећи састанак УИАА оджати 2015. године у 

Ирану.  

Н. Милошевић је Одлуком УО ПСС одређена за организатора Global Youth 

Summit догађаја у Србији у августу 2016. године. 

Комисија за рад са младима ће убудуће радити као петочлана комисија, јер јој се 

придружује и Мирослав Чолић из ПК „Гребена“ – Младеновац, са чиме се УО 

једногласно сложио. 

Направљен је допис који ће бити прослеђен свим планинарским 

клубовима/друштвима а у циљу афирмације и даљег развоја планинарског спорта 

намењеног младима и планинарењу младих  

УИАА први пут организује успон на неки од новоотворених врхова у Хималајима 

(чисто технички успон). Заинтересовани могу да се јаве Н. Милошевић.  

6.2. Служба водича (СВ) је 07. децембра т.г. одржала 21. Збор водича. З. Контић је 

присутне известио о току самог Збора као и несугласицама које су се јавиле том 

приликом код наставног тима. 

 С. Гочманац, Руководилац обуке за водиче, је по пријему оригинал сертификата 

који смо добили од УИАА да нам је начин обуке сертификован за водиче по 

стандардима УИАА захвалио и навео све учеснике у реализацији овог програма од 

самог почетка до крајње реализације, а затим дао неопозиву оставку на место 

Руководиоца обуке за водиче и чланство у СВ, вративши своју чланску картицу. 

УО је одао признање и захвалност С. Гочмацу на досадашњем раду у Служби и са 

жаљењем примио његову одлуку.  

 Задужује се Начелник Службе водича З. Контић да почене са припремом зимске 

обуке за водиче, по одредбама правилника који се односи на ову обуку. 

6.3. Комисија за високогорство и алпинизам (КВЕ) одржава редовно седнице 

електронским путем. На затхев МОС-а предала је извештај о резултатима рада у 

протеклом периоду, доставила је све извештаје са експедиција. 
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Дана 12. децембра т.г. одржан је Збор  алпиниста на Авали. Том приликом је 

одлучено да се формира Привремена комисија са задатком да припреми предлог 

новог Правилника о раду комисије до 25. јануара 2015. године. Након усвајања 

истог, на наредном Збору биће предложена нова редовна Комисија. На Збору је 

потврђен раније предложен План активности за 2015. годину. 

6.4. Председник Комисије за планинарску оријентацију (КПОТ) В. Матковић је 

присутне известио да је завршено 6. коло лиге и да је Камп за младе у Овчар Бањи 

био најуспешнији са великим бројем планинарских друштава која су учествовала. 

7. Усвајање приспелих правилника 

 

7.1. Усвојен је једногласно пречишћени текст Правилника комисије за рад са младима 

ПСС. 

7.2. Служба водича је доставила сет Правилника који су усвојени раније на седницама 

УО, али нису прецизно споменути у записницима, па их данас верификујемо: 

- Пословник о раду Збора Службе водича ПСС 

- Правилник СВ ПСС 

- Правила о раду менторског тима СВ ПСС 

- Правилник о раду Етичког одбора СВ ПСС 

- Правилник о условима и начину пружања услуге планинарског вођења као 

туристичке делатности 

- Правилник о накнади трошкова чланова СВ ПСС за организовање и извођење 

планинарских акција 

7.3. Усвојен је једногласно Правилник о организовању и извођењу Републичких 

плнинарских акција као и Правилник о организовању Традиционалних акција. 

7.4. Усвојене су измене (чл. 12) Правилника о безбедности и одговорности у извођењу 

планинарских активности.  

7.5. Усваја се предлог А. Марковића и уједно се задужује да заједно са З. Контићем 

направе предлог Правилника о учешћу планинара на акцијама. 

 

8. БМУ 

Извештај са састанка БМУ као и симпозијума: „Европски пешачки путеви у функцији 

туризма у БиХ“ одржаног од 24. до 26. октобра т.г. у Коњицу, БиХ који је члановима УО 

прослеђен електронским путем, прокоментарисао је и М. Детичек један од делегата 

учесника на одржаном састанку. 

Б. Мићић је присутнима прочитао препоруку Министарства у вези организовања спортских 

манифестација у којима учествују спортисти Турске (све манифестације у наредних 6 

месеци пријавити МОС-у јер спадају у категорију високог ризика) а везано за инцидент 

који се догодио нашем држаљанину на кошаркашкој утакмици у Турској. 

9. ЕРА 

 

9.1. Одржана је годишња конференција у Шенеку (Немачка) - 100 делегата из 22 

државе је присуствовало. ЕРА сада има 61 члан из 34 државе. Следећи састанак ће 

се одржати у Братислави  24 – 27.09. 2015. године. 
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9.2. Представник ЕРА Марсел Гранжан, је у Панчеву уручио плакету, а додељена је и 

новчана награда ПК „Јеленак“ из Панчева по конкурсу који је ЕРА расписала, а за 

освојену прву награду из области заштите природе. 

9.3. Европска комисија покренула је нову иницијативу како би промовисала Европску 

седмицу спорта (European Week of Sport – EwoS), под мотом „БУДИ АКТИВАН“. 

Европски и национални догађаји ће започињати у другој седмици септембра сваке 

године, а циљ им је да охрабре грађанство да учествују у спортским и физичким 

активностима. 

9.4. Припреме за ЕУРОРАНДО 2016 (10. – 17. 09. 2016.) у Шведској су одмакле. 

Резервација смештаја за групе почиње маја 2015. године. 

9.5. Семинар о маркирању Европских путева одржаће се у Ници 4 и 5. јуна 2015. 

године. 

9.6. У Влади србије одржан је семинар  о повезивању у Дунавском сливу, коме су 

присуствовали чланови ЕРЕ из Украјине, па смо имали састанак са њима. 

 

10. УИАА 

 

10.1. УИАА је тражила од својих чланица да их обавесте  како планирамо да 

обележимо светски Дан планина 11. децембар. Ове године  УИАА жели да га 

посвети заштити планиа. 

10.2. УИАА жели да сазна да ли  је свака од чланица преозната од стране националног 

Олимпијског комитета. Морамо тражити од нашег ОКС ову информацију. 

 

11. Разно 

 

11.1. ПД „Пензионер“ из Новог Сада је упутио допис ПСС-у са молбом да им се врати 

део уплаћеног новца који су оно уплатили за чланарину, као и да им се омогући 

да у 2015. плаћају маркице по повлашћеној цени. Став УО је да нема услова за 

овакво деловање. Додатна средства наше чланице могу да остваре учешћем у 

пројектима, а чланске маркице се продају по изузетно ниским ценама које могу 

сви грађани да набаве једанпут годишње. 

11.2. ФОЕМА је федерација европских планинарских организација, која је до сада 

бројала 11 националних савеза. Добили смо обавештење да нам се придружио и 

планинарски савез Словачке (СМУ ЈАМЕС). 

11.3. Планинарски савез града Ниша упутио је допис 05. децембра 2014. године у коме 

су написали да територијални односно регионални савези нису обавезни да буду 

чланови националног гранског савеза, а могу сарађивати на заједничким 

активностима и траже да им се призна Нишка трансверзала, о којој ће Нишки 

савез бринути. Договорено је да се у јануару 2015. године организује већ раније 

планирани састанак са планинарским клубовима из нишког региона, па би се у 

склопу тог састанка разговарало и о Нишкој трансверзали. 

11.4. ПЕД „Мајевица“ из Бјељине је упутила допис са молбом да буде ослобођена 

плаћања чланарине за 2014. годину због поплава које су погодиле то подручје и 

нанеле им велику штету том приликом, а да од 2015. наставе са редовним 

чланством. УО је једногласно донео одлуку да се ове године ослободе плаћања 

чланарине. 
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11.5. Комисија за Трекинг лига је замолила да им се купи лаптоп како би могли да воде 

ел. евиденцију и обрачунавају резултате. Одобрава се набавка у следећој години.  

11.6. Председници комисија да доставе списак тема и имена за учешће у радио емисији 

СОС канала, а да обавеза учесника буде обавезно представљање ПСС-а. 

Координатор  је  Начелник ПСС. 

 

Седница је завршена у 17
25

. 

 Записничар, Председник ПСС, 

________________________ Борис Мићић ср 

 /С. Вељковић/  


