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З А П И С Н И К  

са 7. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  сазива, 

одржане 16. априла 2015. године 

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

В. Матковић, Р. Филиповић, Љ. Попов  

Остали присутни: Н. Доброта, М. Ердељан, Л. Попара, У. Гвозден, З. Контић, М. Детичек 

Представници НО и ВЧ нису присуствовали (иако су позвани).  

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

.  

Р. Филиповић је у име ПСД „Љуктен“ председнику уручио Захвалнице Планинарском 

савезу Србије и Министарству омладине и спорта „за несебичну помоћ у организовању 19. 

пролећног дана планинара“. 

Минутом ћутања одата је пошта преминулом Драгану Беатовићу, дугогодишњем 

планинару и председнику ПД „Бабин зуб“ из Књажевца. 

Председник је предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Усвајање Записника са 6. редовне седнице УО ПСС 

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

3. Извештај са Прве редовне Скупштине ПСС (Б. Мићић) 

4. Извештај Начелништва о одржаним и наредним акцијама (И. Планић и Б. Трајковић ) 

5. Календар акција за 2016. годину (И. Планић) 

6. Расподела буџетских средстава за 2015. годину (Б. Божовић) 

7. Службе и комисије  

8. Усвајање приспелих правилника 

9. БМУ (М. Детичек) 

10. ЕРА (Б. Мићић) 

11. УИАА  

12. Разно 

Дневни ред је усвојен једногласно, без примедби. 
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1. Усвајање  Записника са 6. редовне седнице УО ПСС 

Обзиром да није било писмених нити усмених примедби на Записник са 6. редовне седнице 

УО ПСС, исти је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Рад на електронском увођењу чланства ПСС се наставља. И даље се врши 

додељивање шифара клубовима за убацивање података. 

2.2. Нови сајт ПСС је завршен и сада је потребно да се исти „пуни“ подацима. 

Предстоји нам веће ангажовање по том питању јер услед многобројних обавеза то 

до сад нисмо успели да урадимо. 

2.3. Пресељење у нове просторије у Дечанској улици је у току, у њима ће бити 

смештена архива ПСС из протеклих година а ту ће се одржавати и састанци 

Комисија. Управни одбор, Канцеларија, председник и секретар остају у 

просторијама на Андрићевом венцу 2. 

2.4. Потребно је да се у једну просторију у Дечанској направи плакар ради смештања 

архиве. Постоје две понуде за израду истог (од квалитетнијег дрвета или од 

иверице). Чланови УО су се сагласили да је боље урадити га од квалитетнијег 

материјала по нешто вишој цени а ради дугорочнијег постојања. 

2.5. Добијена је информација да је Т. Војиновић искључен из ПК „Раднички“ Београд. 

2.6. Задужује се Драган Павловић  председник Надзорног одбора да помогне око 

сачињавања дописа – предлога ПД „Варнице“ из Ражња за пререгистрацију код 

АПР у спортско удружење а ради пријема у ПСС. 

2.7. Рад на превођењу Пецлове књиге је у завршној фази. 

2.8. Предлог Правилника о учешћу планинара на акцијама (задужени су А. Марковић и 

З. Контић) који би био едукативног карактера је у фази израде.  

А. Марковић је поделио тест питања члановима УО како би их размотрили, дали 

сугестије и коначну сагласност да се проследе свим клубовима тј. друштвима како 

би их нови чланови попуњавали при учлањењу. 

2.9. Обављена је куповина лаптопа Комисији за трекинг и исти су преузели на 

коришћење. 

2.10. Остаје обавеза Савеза да провери код ОКС да ли препознаје планинарство као 

спорт. 

2.11. Управни Одбор је прихватио и одобрио предлог В. Матковића да се формира 

Комисија која ће извршити усаглашавање Правилника за стицање звања 

категорисани спортиста а која ће радити у следећем саставу: Лаза Попара 

(председник), Владислав Матковић, Исо Планић, Нада Доброта и Миливој 

Ердељан. 

2.12. Поново сазвати Веће части и направити нова задужења уколико је то потребно 

ради бољег рада Већа. 

2.13. Поставити на нови сајт рад о Концепту маркетинга у ПСС-у Момчила Манића. 
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2.14. Комисија за безбедност и превентиву у планинама би требала да уради  Правилник  

о антидопингу, што је обавеза према Закону о спорту. 

2.15. Извршена је набавка видео камере а Д. Гогић је задужен да направи Правилник о 

коришћењу исте до следећег састанка УО. 

2.16. Отказати уговор о услузи мобилне телефоније чланова УО ПСС (до следеће 

седнице УО). 

3. Извештај са Прве редовне Скупштине ПСС 

Б. Мићић је присутне известио о томе да је Прва редовна Скупштина ПСС XXI сазива 

одржана у Књажевцу била успешна и да је том приликом од 152 клуба/друштва било 

присутно 79, затим 3 регионална савеза као и ГСС. Скупштини је присуствовало 112 

делегата, од тога 107 са правом гласа. 

У холу Дома културе је отворена изложба фотографија Ф. Шаркија (отворена до 13.04.), а 

вече пре одржавања Скупштине је успешно одржана трибина. Превоз из више градова ка 

Књажевцу, који је организовао ПСС, се показао као добра замисао у смислу доласка 

великог броја делегата из многих клубова. 

Наглашено је да су град Књажевац,  ПД „Бабин зуб“ и председник Клуба Драган Беатовић 

били изузетни домаћини и организатори. Пре почетка Скупштине организовали су 

културно-уметнички програм, а по завршетку исте ПСС је обезбедио ручак за присутне на 

Скупштини. 

Скупштина је медијски лепо пропраћена, а Д. Гогић је снимио и монтирао филм у трајању 

од једног сата, који ће бити приказан на следећој седници УО. 

4. Извештај Нашелништва о одржаним и наредним акцијама 

Исо Планић се захвалио Kомисијама на предатим извештајима о раду између две седнице 

УО ПСС и присутне упознао са следећим: 

Комисија за пешачење и планинарење је одржала акције по плану за ову годину али  од 8 

одржаних акција РА и ТА извештаји су предати само за „Зимски успон на Трем“ и „20. 

Осмомартовски сусрет планинара на Фрушкој гори". 

Комисија за спелеологију ради по предвиђеном програму, у току је курс који је почео 03. 

априла т.г. а завршава се 03. маја у Нишу. 

Комисија за спортско пењање је доставила извештаје са програмом предвиђене активности 

(извештај посете спортских пењача такмичењу у Македонији, извештај и записник са 

полагања за звање Спортски пењач приправник, упутила 4 кандидата на обуку за судије у 

Нови Сад). 

Комисија за трекинг је поднела извештаје (1. коло је успешно реализовано – 171 такмичар 

у Вршцу, 2. коло треба да се одржи 23. маја на Тупижници…). 

Комисија за категоризацију је поднела извештај, а Л. Попара је похвалио ПСК Железничар 

из Краљева који је одржао Основну планинарску школу 2014/2015, као пример добро 

изведене обуке и комплетног извештаја за исту.  
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Комисија за планинарску оријентацију је успешно одржала Курс из планинарске 

оријентације 27.- 29. марта т.г. на Рајцу (22 полазника из шест друштава из Србије и једно 

из БиХ) и предала извештај као и  извештај за 1. коло ПОТ држано на Стражилову.  

Комисија за алпинизам је дала предлог да Јелена Јаковљевић и Драган Милошевић 

представљају наш Савез на међународном скупу алпиниста (North Wales, 10.- 17. мaј 2015)  

а на основу конкурса БМЦ – извршена је уплата котизације. АО Чачак је доставио извештај 

о одржаном Основном зимском алпинистичком курсу на Дурмитору. Констатовано је да 

ПСС нема увид у рад алпиниста јер је Календар активности сачинила „стара“ комисија, а 

привремена покушава да га испрати… извештаји о раду су непотпуни. 

Комисија за високогорство и експедиције - Прва женска експедиција је кренула 15. априла 

т.г. на Хималаје. 

Служба водича је доставила Извештај са семинара снег, лед и лавине, одржаног у 

Камнишким алпима од 27.- 29. марта 2015. године на коме је учешће узело 10 чланова 

наставног тима. УИАА нема прописане стандарде за ферате и кањонинг - не треба нам 

њихова сагласност, па смо у могућности да сами одредимо пропозиције, што није случај са 

ледним пењањем. 

Сва заинтересована друштва/клубови треба да до 10. маја 2015. године доставе своје 

кандидатуре по расписаним конкурсима како би се до 30. маја т.г. направио нацрт акција за 

наредну годину. 

25. маја ће се одржати 38. планинарски маратон на Фрушкој гори и по први пут од почетка 

одржавања овог маратона ће се наплаћивати котизација, а ПСД „Железничар“ из Новог 

Сада је направило упутство како се пријавити и уплатити котизацију. 

Потврђено је да ће контролор на РА „59. Нарцису у походе“ бити Р. Филиповић, на акцији 

„8. Дани јоргована на Тупижници“- Д. Гогић, на акцији „16. Копаоничка трансверзала“- Р. 

Кнежевић, а на акцији „Коридором трасе Е4…“- Б. Божовић. 

5. Календар акција за 2016. годину 

Расписани су конкурси за: 

- Организацију такмичења лиге Србије у планинарској оријентацији за сезону 2016.  

- Организацију трекинг лиге Србије за сезону 2016. год. 

- Организацију Републичких и Традиционалних планинарских акција у 2016. год. 

Налаже се Комисији за спортско пењање да распише конкурс за организацију својих 

активности за 2016. годину као и Комисији за високогорство и експедиције да распишу 

конкурс за суфинансирање експедиција у 2016. години. 

Експедиција Србија НУН 2015. одлаже се због немогућности реализације у овој години и 

помера за 2016. годину. 

6. Распоред буџетских средстава за 2015. годину 

Чланови УО су добили предлог расподеле средстава добијених од Министарства омладине 

и спорта. 
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Обзиром да је од ове године уведена нова такмичарска дисциплина Трекинг, а није 

приказана у достављеној табели расподеле, чланови УО су се сложили да се и она уврсти у 

расподелу и доделе јој се одређена средства према потреби и могућностима. Након 

дискусије извршена је корекција достављеног предлога расподеле средстава а који је 

једногласно усвојен.  

7. Службе и комисије 

7.1. Комисија за спортско пењање кориговала је свој програм за два такмичења а 

пристигле су и пријаве за организацију Државног првенства. Комисија ради на 

предлогу Правилника о опремању спортских смерова као и на изменама 

Правилника за спорско пењање и оба ће бити спремна за следећи УО. Недостаје 

евиденција спортских пењача као и судија, тренера…  

Весна Павловић је уписала школу за тренере, поднела је захтев за суфинансирање 

у износу од 85.000,00 динара. УО се сложио да јој се одобри 50% потраживања. 

 Слободан Гејо ће направити стратегију тј. програм спорског пењања за најмлађе 

уз подршку ПСС. 

7.2. Комисији за трекинг ће 2. коло трекинг лиге одржати на Тупижници 23. маја т.г. 

и тренутно комисија ради само са два члана. 

7.3. Комисија за спелеологију је дала свој план рада. 

7.4. Служба водича је предложила да се уведе обука за пешачке водиче. Обавестила 

присутне да је наша ИД картица прилагођена УИАА и дата у припрему за штампу. 

На Начелништву ће се размотрити и уколико не буде примедби, усвојити предлог 

рангирања водича.  

Мирослав Лалић (стар 16. година) из Врдника је послао молбу за дозволу да похађа 

обуку за водиче III категорије што је одбијено јер није по Правилнику. 

Милорад Кличковић је престао да буде део инструкторског тима а његов 

приручник који је коришћен при обуци ће бити замењен другим.  

7.5. Комисија за планинарске терене је конституисана 25. фебруара т.г. и тренутно 

ради као трочлана у саставу: Угљеша Гвозден – председник, Бора Вељковић и 

Иван Вељовић. 

Комисија прикупља постојећу документацију и врши усклађивање са важећим 

актима, направила је упитнике на основу којих ће се добити стварно стање 

евиденције стаза, трансверзала, пењалишта, спортских терена… планира да 

направи базу трекова.  

7.6. Комисија за рад са младима је имала само један састанак од последњег састанка 

УО, међусобно контактирају мејловима. Н. Милошевић је резервисала долазак 

наше екипе на Камп за младе у Италији (Доломити) који ће се одржати у јулу 

2015. а крајњи рок за пријављивање учесника је 15. јун т.г. 

На семинар за рад са младима који организује УИАА а који ће се одржати у 

Македонији биће послато троје-четворо људи. 
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Комисија за рад са младима ПСС организује Global Youth Summit у Овчар Бањи у 

периоду 14 - 21 август 2016. године. Комисије има обавезу да за следећу седницу 

УО направе план и програм за ову акцију. 

Правилник о организовању акција за младе је у изради.  

7.7. Комисија за планинарско образовање – формира се Комисија за планинарског 

образовање у следећем саставу: Лаза Попара – председник, Неда Милошевић, 

Ненад Дикић, Исо Планић и Зоран Контић. 

7.8. Комисија за алпинизам - Још увек није дошло до усклађивања Алпинистичког 

правилника са важећим актима ПСС. Чланови УО су упознати са проблемима 

везаним за рад Комисије за алпинизам, ново пристигли материјал је прочитан на 

седници те је став Управног одбора следећи: 

- Моли се бивша комисија за алпинизам да материјале не шаље свим члановима 

УО, 

- Потврђује се одлука УО са претходне седнице да се одржи сатанак са 

алпинистима - Секретаријат или само уз присуство Секретара и Подпредседника 

како би се разјаснила ситуација и приступило формирању сталне комисије и 

раду у алпинизму као и усагласио Правилник о алпинизму прелазећи при 

усаглашавању тачку по тачку. За испуњење горе изнетог даје се рок од 20 дана 

од дана одржавања ове седнице. 

- Комисији су одобрена средства која могу да користе након формирања сталне 

Комисије. 

8. Усвајање приспелих правилника 

Чланови Управног одбора су након усаглашавања предлога достављених правилника 

једногласно усвојили следеће: 

- Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у 

планинарству, 

- Правилник о праву на стручни рад у планинарском спорту, 

- Правилник о дозволи за рад спортских стручњака, 

- Правилник о номенклатури спортских занимања и звања, 

- Правилник о ближим условима за обављање планинарских активности и планинарских 

делатности, 

- Правилник о планинарско техничким дисциплинама, специјализованим службама и 

комисијама од посебног значаја за Планинарски савез Србије, 

- Правилник о раду Комисија за планинарске терене Планинарског савеза Србије. 

 

9. БМУ 

9.1. М. Детичек, Б. Мићић и Н. Милошевић су били у Скопљу на састанку везаном за 

припреме изборне седнице БМУ која ће се одржати  30.- 31. маја 2015. године у 
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граду Плевен у Бугарској. ПСС је у обавези да пошаљемо списак делегата. Неке од 

чланица су већ доставиле своје предлоге за избор руководства, а од оних које то 

нису ће бити затражено да ураде. 

9.2. Чланицама ће се, уз образложење, предложити да брошура  „10 највиших врхова 

Балкана“ промени назив у „Врхови Балкана“. 

9.3. Задужује се Комисија за оријентацију да направи предлог Правилника о такмичењу 

у планинарској оријентацији за Балкански шампионат. Задужење М.Детичек и 

В.Матковић. 

10. ЕРА 

10.1. Стигла је копија дописа Председнице ЕРА у којме се агенција „Робинзон“ из 

Београда понудила да води акције пешачења и одговор Председнице да треба да 

контактирају Планинарски савез Србије. 

10.2. Борис Мићић је на састанак у Скопље ишао као координатор за Е6 и Е7 за 

Македонију, Грчку и Албанију. Договорена су места прелазака ових путева 

између држава, а све то треба потврдити на регионалном састанку ЕРА за 

југоисточну Европу, који ће се одржати такође у Плевену, у оквиру састнка БМУ. 

10.3. Затражено је од стране ЕРА да се Б. Мићић кандидује за место Асистент 

Председништва у ЕРА што је УО ПСС једногласно подржао. 

10.4. Стигао је позив за Eurorando 2016. 

11. УИАА 

11.1. Одржан састанак комисије за планинарење у Осаки у период од 07.- 09. марта т.г. 

Л. Попара није ишао на овај састанак. 

12. Разно 

12.1. Андор Луховић је почео са радом на идеји Buscador – мобилна апликација која 

ће омогућити безбедан и једноставан начин кретања одабране стазе по природи 

а у циљу промоције планинарства. 

12.2. Заједница Срба у Македонији позива на акцију „Кајмакчалан 2015“ која ће се 

одржати 12. септембра 2015. године. Контакт и реализација се преносе Радету 

Кнежевиићу, као задужење. 

12.3. ПК „Видлич“ из Пирота обавештава ПСС о плану пресељења планинарског 

објекта из Дојкинаца у село Топли До на Старој планини и тражи подршку 

Савеза ради одабира и добијања једног од више објеката који нису у употреби, а 
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који би се након реновирања користили за смештај планинара и гостију. 

Потврђена подршка. 

12.4. Спортски савез Србије је доставио допис везан за конкурс за доделу „Мајске 

награде“ у 2015. години, а за који немамо кандитате. 

12.5. Добијен је позив ПК „Љуботен“ из Тетова за акцију „Успон на Титов врв 2015“ 

12.6. А. Марковић је 18.03. т.г., сходно задужењу УО одржао први састанак са 

клубовима за које је задужен. 

12.7. 14. марта 2015. године је одржана седница Скупштине Планинарског савеза 

Војводине. 

12.8. Управни одбор ПСС је на основу поднетог извештаја Надзорног одбора о 

разматрању приспелих пријава за учлањење у Планинарски савез Србије, 

једногласно прихватио да следећа друштава: ПД „Lesson“ из Бечеја,  ПД „Трем 

1810“ из Доњег Душника и Планинарских савез града Ниша буду чланице ПСС. 

12.9. ПСД „Кукавица“ Лесковац је затражила помоћ око организације Курса из 

планинарске оријентације, која им је одобрена у виду такмичарских карата. 

Седница је завршена у 17
40

. 

 Записничар, Председник ПСС, 

________________________ Борис Мићић 

 /С. Вељковић/  


