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З А П И С Н И К  

са 11. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 25. децембра 2015. године 

Присутни чланови УО: Б. Мићић, Д. Гогић, Б. Божовић, И. Планић, Р. Кнежевић, 

 А. Марковић, И. Андрејић, Ј. Тодоровић, Љ. Попов,  

 Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: Д. Васиљевић 

Остали присутни: Б. Трајковић, П. Шундерић, М. Ердељан, З. Контић, Н. Доброта, 

 Д. Рајбловић, У. Гвозден, М. Детичек, В. Шкрбић, С. Буловић 

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 10. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва о одржаним  и планираним акцијама Савеза 

  4. Категоризација спортиста за 2015. годину 

  5. Буџетска средства за 2015. годину 

  6. Обележавање 115 година планинарста у Србији 

  7. Планинарство и туризам 

  8. Службе и комисије 

  9. Усвајање приспелих правилника 

10. БМУ 

11. ЕРА 

12. УИАА 

13. Разно 

Дневни ред је усвојен једногласно, без примедби. 

1. Усвајање  Записника са 10. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 10. редовне седнице УО, достављен члановима Управног одбора 

електронским путем је, обзиром да није било примедби, једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Наставља се унос података у базу електронске евиденције чланства ПСС. Има 

клубова тј. друштва која још увек нису унела податке (нису започели или нису 

у потпуности унели све своје чланове) те је УО једногласно усвојио предлог 

Одлуке којом се дефинише процедура куповине чланских маркица и унос 

чланства у базу података ПСС. Одлука је саставни део овог Записника. 
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2.2. Просторије у Дечанској су добиле телефонску линију, ради се на допуни 

канцеларијског намештаја, преноси се документација… 

2.3. Превод књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл) ће уследити после завршетка 

речника. Ради бољег превода извешиће се поређење, у смислу превода израза, 

између нашег превода и превода планинарског речника који су направили у 

Хрватској и Словенији. 

2.4. Контакти са Олимпијским комитетом нису остварени па остаје обавеза да се то 

уради. 

2.5. Драгана Рајбловић је припремила предлог Правилника за авантуристичке трке 

и појаснила присутнима садржај једне такве трке. 

2.6. Комисија за пешачење и планинарење ради на допуни правилника за 

Републичке и Традиционалне акције. 

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

ПСС своје извештаје и записнике за 2015. годину као и планове за 2016. годину 

како би били постављени на сајт, да провере постављене правилнике, а да оне 

који нису постављени, а постоје припреме и доставе за објављивање. 

2.8. 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. 

2.9. Потребно је да се на наш сајт о планинарским домовима убаци линк са сајтом 

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

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

2.10. Комисија за алпинизам је допуњена представником АС Јастребац. Остаје да 

АО Чачак предложи свог кандидата. 

2.11. Направити заставе Планинарског савеза Србије које ће се додељивати 

новоучлањеним клубовима, као и организаторима РА. 

2.12. Сајам спорта је био веома посећен и успешно завршен. Министар Удовичић је 

посетио наш штанд и том приликом смо од њега добили похвале за рад. 

Б. Божовић је захвалио Александру Марковићу ПД „Голија“ Ивањица који се 

ангажовао и довео децу на сајам и наш штанд. ПСС је направио летак са 

комплетним програмом Савеза за 2016. годину, обезбедио доста пропагандног 

материјала, направљен је квиз за најмлађе и у њему је учествовало стотинак 

деце. Текст са сликама са сајма ће бити објављен у Планинарском гласнику. 

2.13. Очекујемо позив на састанак са Министром који сматра да треба да  у 

наредном периоду планинарење и оријентиринг остваре  експанзију.  

2.14. А. Марковић је предложио да чланови УО ПСС убудуће више учествују у 

организацији припреме за Сајам спорта као и да са својим пријатељима и 

гостима буду присутни на Сајму и нашем штанду.  

2.15. ПД „Голија“ Ивањица је предложило да УО ПСС размотри могућност давања 

бесплатних чланских маркица и књижица за особе ометене у развоју (Друштво 

ће приложити захтев и списак за 14 особа). 

 УО је једногласно прихватио предлог. Након добијања захтева и 

верификованог списка, чланске маркице и књижице ће бити послате на адресу 

ПД „Голија“. 

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

Начелник је председнике Комисија подсетио на обавезу да извештаје (и 

фотографије) за 2015. годину пошаљу на време како би  Начелништво могло да 

припреми извештај за наредну Скупштину ПСС. 

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 

одржане су следеће акције: 

- Лесковик, извештај није предат 

- Овчар и Каблар, извештај није предат 

- Шаторица, извештај није предат 

- Мала Топличка трансверзала, 416 учесника и 32 клуба/друштва 

- Авала из четири правца – ће бити одржана. 

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

исти ће бити постављени на сајт ПСС. 

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

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

првенства како следи: 

- прво коло у Коморанима код Пријепоља на коме је учествовало 38 

такмичара из 8 клубова, 

- друго коло у Ужицама – Стари град на коме је учествовало 31 такмичар из 8 

клубова, 

- треће коло у Сићеву на коме је учествовало 46 такмичара из земље и 

иностранства из 16 клубова 

3.4. Комисија за алпинизам је допуњена представником АС Јастребац,  а АО Чачак 

треба да достави име свог представника. Комисија ради у следећем саставу: 

- 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), 

- Ненад Трипковић, (АС Јастребацац) 

- АОЧ ће накнадно доставити свог представника 

Алпинистички картони се прикупљају а према евиденцији имамо 10 

инструктора алпинизма, 3 (тројицу) алпиниста, 84 алпиниста приправника и 9 

млађих приправника. 

3.5. Комисија за спелеологију је допунила већ поднети извештај за 2015. годину.  
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3.6. Комисија за планинарску оријентацију је доставила комплетан извештај о раду 

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

извештаје које достављају. 

3.7. Комисија за планинарски трекинг је извештај предала непосредно пре састанка 

УО. Одржано је 4 кола са следећим бројем учесника: 

1. коло – 171 учесник 

2. коло – 164 учесника 

3. коло – 63 учесника 

4. коло – 85 учесника 

3.8. Комисија за остале такмичарске дисциплине – Д. Рајбловић је доставила 

извештај са одржаних Авантуристичких трка. Правилник је у фази рада. 

3.9. Комисија за службу водича је доставила своје извештаје о раду. 

05. децембара 2015. године одржан је Збор Службе водича у  свечаној сали 

Општине Стари Град у Београду. 

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

правилника. 

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

извештаје. 

4. Категоризација спортиста за 2015. годину 

Комисија за награде, признања и категоризацију је имала три састанка, 

комплетирали су извештаје који су у прилогу овог записника. 

Чланови УО су након разматрања добијених Предлога за доделу спорског статуса 

врхунски спортиста за постигнуте резултате у 2015. години у спортској грани 

„Планинарство“ као и Предлога за категоризацију – врхунска звања пењачи 2015. 

исте једногласно усвојили. ПСС је ССС доставио предлог категоризације и чека се 

одговор. 

Чланови УО су добили допис од клуба Аrmadillo у коме траже изузеће Младена 

Макојевића са листе кандидата за стипендију јер је лице са инвалидитетом и сматра 

да треба да постоји посебан правилник и категоризација за особе ометене у развоју. 

Став УО је да лица са инвалидитетом имају право да равноправно учествују у свему 

уколико то желе. 

Л. Попара је обавио консултације са представницима Комисије за врхунски спорт 

Спортског савеза Србије и добио образложење да се лица са инвалидитетом не могу 

категорисати у оквиру наших дисциплина, већ да се обратимо Спортском савезу 

инвалида Србије као и да ће измена правилника МОС бити током 2016. године. 

Обављен је разговор и са ССИС и том приликом је наглашено да наши спортисти 

могу да се категоришу као лица са инвалидитетом само уколико су чланови ССИС 

али само на нивоу националног ранга. 

5. Буџетска средства за 2015. годину 

Извршена је прерасподела преосталих буџетских средстава и достављена МОС-у у 

прописаном року. Купљена је  камера Служби водича. 

Ради се на комплетирању финансијских извештаја које имамо обавезу да доставимо 

Ревизору и МОС-у, а који ће бити достављени у предвиђеном року. 
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6. Обележавање 115 година планинарства у Србији 

Поред планираних активности везаних за промовисање 115 година планинарства у 

Србији: 

- Планинарски гласник ће целе наредне године носити лого 115 година 

планинарства, 

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

планинарства, 

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

- Организовати по градовима мале академије планинарства – чланови УО би до 

следеће седнице УО требали да дају своје предлоге, 

- 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… 

- На предлог Н. Дикића биће објављена и монографија са 115 фотографија наших 

планина. 

7. Планинарство и туризам 

Предлог новог Закона о туризму је био на расправи и у том предлогу је  стојало да 

све планинарске акције треба да буду пријављене туристичкој инспекцији. У 

предлогу је такође стојало да клубови тј. друштва не могу да изводе акције у 

иностранству које трају дуже од 3 дана. ПСС је 26. фебруара т.г. доставио примедбе 

на Предлог новог Закона, а које су послате посебно и МОС-у. Нешто од тога је 

усвојено, али и даље је остала обавеза клубова да се јављају туристичкој инспекцији, 

достављањем плана и програма својих активности, бројевима чланских књижица 

учесника акције, лиценцама водича, доказ о вођењу чланства… 

Чланом 46 поменутог Закона прописане су ове обавезе, а исти ће бити умножен и 

достављен члановима УО. 

Секретар и предеседник ПСС очекују састанак са Министром па ће покушати да 

реши овај проблем. 

Препорука клубовима/друштвима је да се, док не добију другачије инструкције, 

придржавају закона и туристичкој инспекцији пријављују своје акције. 

8. Службе и комисије 

Све комисије треба да до 20. јануара 2016. године доставе Начелништву тј. 

канцеларији ПСС извештаје о раду за 2015. годину како би њихови резултати били 

представљени на Скупштини ПСС и постављени на сајт. 

8.1. Комисија за пешачење и планинарење – Председник комисије је доставио 

извештај за 2015. годину. На допуни правилника се ради. 

Чланови УО су се сложили и једногласно усвојили да се Традиционалне акције 

ПСС у 2016. години стимулишу са по 15.000,00 динара. Обавеза клуба/друштва 

организатора је да најкасније у року од 7 дана од дана завршетка акције 

достави извештај са акције као и адекватне оригинал рачуне за одобрени износ 

стимулације који ће гласити на Планинарски савез Србије. 

8.2. Комисија за високогорство и експедиције је доставила извештаје са 

реализованих експедиција у 2015. години. 
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8.3. Комисија за алпинизам и турно скијање – Комисија је одржала Јесење 

традициионалне техничке дане на Фрушкој гори у периоду 14 - 15. новембар.  

Остаје обавеза да Комисија уреди  правилнике као и да прикупи пењачке 

картоне чланова и достави Савезу. АОЧ треба да достави име свог 

представника који ће учествовати у раду Комисије. 

УО ПСС је једногласно донео одлуку да не шаље представнике на БМЦ у 

зимским условима 2016. године. 

8.4. Комисија за пењање у леду – К. Мановски се вратила са едукације у Русији, 

доставила свој извештај који је Председник прочитао присутнима. 

8.5. Комисија за спортско пењање – Добијен је допис Ненада Ђурића који тврди да 

су спортски резултати наших спортских пењача слабији од резултата 

дванаестогодишење деце. Исти допис је послао и Спортском савезу Србије и 

Министарству омладине и спорта. 

 ПСС има обавезу да одговори на овај допис и пошаље га Спортском савезу 

Србије као и Министарству омладине и спорта. 

 УО ПСС има углавном добру сарадњу са постојећом Комисијом, сугестију 

Савеза да се критеријуми код спортских пењача пооштре, да се унапреди 

спортско пењање за децу, да Комисија достави извештаје и пењачке картоне 

испоштовала. УО је такође упознат и са проблемима који се јављају у раду 

Комисије. Група клубова који се баве спортским пењањем заказала је Ванредни 

збор пењача, без сагласности председнице комисије. УО ПСС је, након 

разматрања ситуације, једногласно усвојио одлуку да нема потребе за 

одржавањем Ванредног збора када је већ раније заказан Редован збор (за 22. 

јануар 2016.) и на коме се могу расправити и све теме предвиђене за разматрање 

на Ванредном збору.  

Након предочених чињеница тј. саслушаног образложења Слободана Буловића 

уз приложену мејл преписку и мишљења председника Комисије везаног за сукоб 

Слобдана Буловића и Благоја Доброте, УО ПСС је једногласно донео одлуку да 

се и Благоје Доброта и Слободан Буловић суспендују до даљњег а цео случај 

преда Већу части. 

8.6. Комисија за спелеологију је предала извештаје. ПСС ће на предлог Бугарског 

спелеолошког савеза потписати уговор о сарадњи.  

8.7. Комисија за планинарске објекте – Пројекат А. Луховића још увек није 

видљив, ради се на њему, затражио је сарадњу са Комисијом за планинарске 

терене.  

Остаје задужење Комисије да на сајту ПСС изврши допуне везане за 

планинарске домове. 

8.8. Комисија за планинарске терене – На позив Комисије за путеве Хрватског 

планинарског савеза представници ПСС (у саставу председник, секретар, 

начелник и председник комисије за планинарске терене) су имали први 

билатерални сусрет два савеза у новим условима. Осим представника Комисије 

за путеве ХПС на састанку је био и председник Извршнг одбора ХПС Владимир 

Новак. Размењена су организациона искуства, разговарало се о међусобној 

сарадњи, како савеза тако и одговарајућих комисија. 

Одзив клубова када је достављање података о планинарским и пешачким стазама 

и даље је слаб. Комисији се прикључио одређени број стручних лица која би 
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требало да допринесу бољем и квалитетнијем раду, прикупљању и обради 

података. 

8.9. Комисија за рад са младима има задужење да за следећу седницу УО достави 

извештај шта је уређено по питању организовања Global youth summit 2016. који 

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

8.10. Комисија за маркентишку делатност – Мома Манић је направио додатни 

материјал који се односи на могуће маркетишке активности клубова. Овај 

материјал ће бити постављен на сајт ПСС. 

8.11. Комисија за информисање и пропаганду – Комисије је доставила извештај о 

раду за 2015. годину. 

Денис Ибишбеговић, Ненад Дикић и Зоран Весић су објавили књигу „Поглед са 

Арарата“, уз суиздаваштво ПСС. УО је донео одлуку о суфинансирању у износу 

од 117.000,00 динара а ПСС ће добити 200 књига. 

8.12. Комисија за планинарско образовање – је доставила извештај о раду у 2015. 

години. 

ПСС ће формирати Стручни савет спортских стручњака.  

Стручни савет спортских стручњака – тело дефинисано одредницама Правилника о 

регистру и Правилника о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања 

дозвола за рад спортских стручњака. Чине га спортски стручњаци у планинарско 

спортских дисциплинама са одговарајућим високим образовањем у области спорта 

односно физичке културе или спортски стручњаци који су завршили оспособљавање 

за обављање одређених стручних послова у спорту (тренери, оперативни тренери, 

судије, менаџери и други). 

У прилогу је дат позив који се налази на сајту (Позив спортским стручњацима ПСС). 

Стручни савет спортских стручњака биће формиран по истеку рока (31.12.2015.) датог 

у позиву који је истакнут на сајту Савеза. 

Стручни савет има задатак да предлаже састав Комисије за издавање, обнављање и 

одузимање дозволе за рад спортском стручњаку (представника тренера и 

представника судија) и састав Комисије за вођење регистра (представника тренера и 

представника судија). 

УО ПСС је једногласно усвојио: 

- Задужује се Л. Попара да формира Стручни савет спортских стручњака. 

УО ПСС је једногласно донео одлуку да се формирају следеће Комисије: 

1. Комисија за вођење регистра у следећем саставу: 

- Немања Милосављевић (представник Начелништва) 

- Катарина Мановски (судија) 

- Лазар Попара (тренер) 

2. Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском 

стручњаку у следећем саставу: 

- Катарина Мановски 

- Драган Јаћимовић 

- Представник високошколске установе са којом ПСС има склопљен уговор о 

пословно-техничкој сарадњи. 
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Делегати ПСС полажу адекватни испит за издавање/обнављање дозволе за рад. 

Испит организује Начелиштво ПСС. Материјали дефинисани за припрему испита су: 

1. Извод из Закона о спорту 

2. Извод из Статута ПСС 

3. Правилник о делегатима и вршењу делегатске дужности, издавања, обнављања и 

одузимања дозволе за рад 

4. Правилник о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за 

рад спортских стручњака 

5. Правилник о регистру 

6. Правилник о организацији планинарских оријентационих такмичења 

7. Правилник о организовању и извођењу акције дани планинара Србије 

8. Правилник о организовању и извођењу републичких планинарских акција 

9. Такмичарски правилник КСП ПСС у спортском пењању на природним стенама 

10. Правилник трекинг лиге Србије 

11. Правилник о опремању природних смерова КСП ПСС 

12. Познавање основних правила планинарских дисциплина 

13. Образац: ИЗВЕШТАЈА ДЕЛЕГАТА 

14. Образац: ОБРАЧУН ТРОШКОВА СУДИЈА И ДЕЛЕГАТА 

9. Усвајање приспелих правилника 

Чланови УО ПСС су електронским путем добили предлог сета образаца као и 

Предлоге правилника. 

Након дискусије и образложења појединих образаца и правилника једногласно су 

усвојени: 

Обрасци: 

Број 

одрасца 
Назив обрасца Комисија 

011 Захтев за издавање тренерске 

дозволе за рад 

Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

012 Захтев за обнављање тренерске 

дозволе за рад 

Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

013 Картон тренера о стручном 

усавршавању 

Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

014 Захтев за издавање дупликата 

тренерске дозволе за рад 

Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

015 Потврда тренерске дозволе за рад Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

021 Захтев за упис у регистар клуба Комисија за вођење регистра 

022 Решење о упису у регистар клуба Комисија за вођење регистра 

023 Захтев за упис у регистар 

спортисте 

Комисија за вођење регистра 

024 Потврда  такмичарске књижице Комисија за вођење регистра 

028 Захтев за упис у регистар судија Комисија за вођење регистра 

029 Захтев за упис у регистар делегата Комисија за вођење регистра 

030 Захтев за издавање судијске 

дозволе за рад 

Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

031 Захтев за обнављање судијске 

дозволе за рад 

Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

032 Захтев за издавање дупликата Комисија за издавање, обнову и 
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судијскедозволе за рад одузимање дозволе за рад 

033 Потврда судијске дозволе за рад Комисија за издавање, обнову и 

одузимање дозволе за рад 

040 Захтев за присуство на основном 

курсу за делегате 

Начелништво 

041 Захтев за издавање делегатске 

дозволе за рад 

Начелништво 

042 Захтев за обнављање делегатске 

дозволе за рад 

Начелништво 

043 Уверење за делегате Начелништво 

044 Захтев за издавање дупликата 

делегатскедозволе за рад 

Начелништво 

045 Потврда делегатске дозволе за рад Начелништво 

046 Извештај о активности делегата Начелништво 

060 Пријавни образац Комисија за планинарску 

оријентацију 

070 Пријавни образац Комисија за трекинг лигу 

080 Образац за категоризацију Комисија за високогорство и 

експедиције 

090 Пењачки картон Комисија за спортско пењање 

091 Регистар пењачких смерова Комисија за спортско пењање 

092 Образац за категоризацију Комисија за спортско пењање 

093 Потврда о извршеном лекарском 

прегледу 

Комисија за спортско пењање 

102 Уверење Комисија за образовање 

103 Извештај Комисија за планинарење и 

пешачење 

104 Пењачки картон Комисија за алпинизам, пењање 

у леду и турно скијање 

Предлози правилника: 

- Правилник такмичења у планинском трчању ПСС 

- Правилник о опремању алпинистичких смерова на територији Републике Србије 

- Правилник о раду Комисије за спелеологију 

- Правилник трекинг лиге ПСС 

- Правилник о регистру високогорских успона ПСС 

- Правилник о регистру 

- Правилник о делегатима и вршењу делегатске дужности, издавања, обнављања и 

одузимања дозволе за рад  

- Правилник о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за 

рад спортских стручњака (усвојен са једним уздржаним гласом) 

- Правилник о додели спомен беџа ''По планинама Србије'' би требало да се поново 

размотри, допуни и евентуално усвоји на следећој седници УО. Комисија за 

планинарење и пешачење добија задатак да Начелништву достави нацрт 

предлога. 

Предлог Б. Божовића да лектор пречисти све текстове правилника је једногласно 

усвојен. 

Сви усвојени правилници и обрасци ће бити постављени на сајт ПСС као и списак 

спортских стручњака који су доставили дипломе тј. уверења. 
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10. БМУ 

У склопу обележавања 115 година планинарства у Србији, у периоду 27 – 29. мај 

2016. године у Вршцу ће се одржати састанак БМУ. Очекује се да ће састанку 

присуствовати делегати из девет држава. УО је дао сагласност за даљи рад на 

организацији овог догађаја. 

11. ЕРА 

Стигао је допис у коме нас ЕРА подсећа да смо у обавези да доставимо списак 

акција које пријављујемо за Еурорандо. 

12. УИАА 

На својој годишњој Скупштини у одржаној 23. октобра 2015. године у Сеулу, 

УИАА је усвојио Манифест УИАА који ће бити преведен и постављен на сајт ПСС. 

13. Разно 

13.1. Тихомир Војиновић поднео је пријаву против ПК „Раднички“ због 

нерегуларности у Статуту клуба. Пријава је предата Већу части. 

13.2. Б. Мићић и Б. Божовић су обишли планинарског доајена Кочу Јончића, 

јединог живог оснивача и функционера ПСС од 1948. године. Коча Јончић је 

том приликом Планинарском савезу Србије поклонио вредну збирку црно-

белих и колор негатива и дијапозитива. 

13.3. Наташа Јањић  из ПСД „Љуктен“ Трстеник моли да јој ПСС помогне и плати 

рачун од 300,00 ЕУР који јој је испоставила Горска служба спасавања у 

Аустрији за спасавање из стене  приликом пењања на Гросглокнер (вођа 

акције је био  Драган Павловић члан ПК „Челик“ Смедерево). Учесници  

акције нису били осигурани. Допис ће бити упућен матичном клубу вође 

акције и Служби водича која треба да размотри ситуацију. 

13.4. Сектор за ванредне ситуације МУП –а Србије предлаже састанак у циљу 

разматрања евентуалне сарадње. 

13.5. ПСД „Цер“ из Шапца је Савезу упутио допис у коме моле за подршку 

иницијативи проглашења планине Цер за заштићено подручје „Парк природе 

Цер“. 

УО се сложио да Канцеларија ПСС упути подршку иницијативи. 

13.6. Удружење Српска Skyruuning асоцијација је заинтересована за улазак у ПСС. 

Седница је завршена у 18
35

. 

 Записничар, Председник ПСС, 

  Борис Мићић с.р. 

____________________ 

 /С. Вељковић/  


