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З А П И С Н И К  

са 8. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  сазива, 

одржане 11. јуна 2015. године 

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

Р. Кнежевић, А. Марковић, И. Андрејић, В. Матковић, Р. Филиповић, 

Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић  

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: С. Плавшић 

Остали присутни: Ј. Ђокић, З. Контић, Л. Попара, Братислав Михајловић, М. Ердељан,       

У. Гвозден, З. Контић, М. Детичек, Д. Божовић 

Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 12
10

 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 7. редовне седнице УО ПСС 

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

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

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

5. Акција помоћи Непалу 

6. Нови Закон о спорту 

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. 

1. Усвајање  Записника са 7. редовне седнице УО ПСС 

На основу примедбе и запажања А. Марковића текст из тачка 2.8. Записника са 7. 

редовне седнице УО ПСС се допуњује и гласи:  

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 и стари чланови попуњавали при учлањењу. 

А. Марковић је такође приметио да у Записник из ове тачке Дневног реда треба да стоји и 

његово запажање да: „Чланови Управног одбора морају да дају иницијативу, предлажу и 

више учествују у раду Управног одбора“. 

Чланови УО су прихватили примедбе А. Марковића које су евидентиране, након чега је 

Записник једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Електронско увођење чланства се наставља и врши се апел на све клубове да 

ажурирају своје спискове ради бољег увида у чланство ПСС.   
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2.2. На нови сајт ПСС почеће да се „убацују“ важећи правилници ПСС, информације о 

планинарским домовима у Србији ће убацити и ажурирати А. Луховић, биће 

објављивани и садржаји информативног карактера тако да ће се стари сајт полако, 

попуњењем новог садржајима, гасити постепено до коначног укидања. 

2.3. Нове просторије у Дечанској улици су добиле нове плакаре за смештање архиве. 

Уводи се телефонска линија, пренето је и нешто архиве, столови ће бити пренети у 

наредном периоду. 

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

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

З. Контић) који би био едукативног карактера није завршен.  

Б. Мићић ће доставити своје примедбе у вези тест питања А. Марковићу. Остали 

чланови УО, је требало да их размотре, дају сугестије и предлоге, али се нису 

одазвали. 

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

спорт. 

2.7. Веће части је овај пут имало свог представника (С. Плавшић) али остаје обавеза да 

се позову његови чланови како би се изјаснили о свом раду у истом. 

2.8. Поставити на нови сајт рад о Концепту маркетинга у ПСС-у Момчила Манића. 

2.9. Комисија за безбедност и превентиву у планинама није урадила Правилник  о 

антидопингу, што је обавеза према Закону о спорту. Такође је било потребно 

Антидопинг агенцији Србије доставити име лица задуженог за  антидопинг у 

Савезу. Због добре сарадње са МОС-ом, опоменути смо (а не кажњени) те је 

канцеларија то одрадила, а др. Наташа Станковић - Недељковић из Алексинца, члан 

Комисије за безбедност, те смо тако испунили обавезу. 

2.10. Д. Гогић је припремио Правилник о коришћењу камере (новокупљене). Правилник 

је једногласно усвојен. 

2.11. Отказати уговор о услузи мобилне телефоније код Теленорачланова УО ПСС (до 

следеће седнице УО). 

2.12. Слободан Гејо није доставио свој предлог програма спортског пењања за најмлађе. 

3. Извештај Начелништва о одржаним и наредним акцијама 

Начелник ПСС је присутне известио о одржаним акцијама између две седнице УО ПСС 

како следи: 

Комисија за планинарску оријентацију је успешно одржала Курс из планинарске 

оријентације који ће бити организован и следеће године и предала извештај за исти. 

Одржани су и 1. коло ПОТ на Стражилову као и 2. коло на Авали - предати су извештаји 

за оба. 

Комисија за спелеологију успешно је одржала  курс у периоду од 03. априла до 03. маја 

т.г. у Нишу. 

Комисија за трекинг је поднела извештај. 23. маја т.г је одржано 2. коло трекинг лиге на 

Тупижници које није успело у потпуности, јер је оспособљена само једна стаза па је доста 

такмичара одустало након старта. 

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

Седници УО ПСС је, уместо председника Комисије, присуствовао и узео учешће у раду 

члан комисије Братислав Михајловић. 
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Комисија за алпинизам је дала предлог да Јелена Јаковљевић и Драган Милошевић 

представљају наш Савез на међународном скупу алпиниста BMC (North Wales, 10.- 17. 

мaј 2015)   што су они и учинили и доставили извештај са истог. 

Комисија за високогорство и експедиције - Прва женска експедиција се вратила са 

Хималаја. 

Служба водича је одржала пријемни испит за обуку за водиче ПСС III категорије. Од 25 

пријављених, 22 је полагало и положило пријемни испит. Троје пријављених ће полагати 

пријемни испит на Сопотници пре почетка обуке чим њихови Клубови постану чланице 

ПСС (Клубови су поднели захтев за учлањење у ПСС). 

Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију је поднела извештај о раду 

између две седнице УО ПСС. Припрема се предлог правилника за категоризацију који 

треба да уједначи критеријуме, а учешће ће узети и специјалистичке комисије које до 

краја јуна треба да дају своје предлоге за исти. 

Комисија за планинарско образовање је такође поднела свој извештај о раду између две 

седнице УО ПСС, састаће се до краја јуна т.г. и презентовати нови предлог текста 

Основне планинарске школе. 

Начелништво ради у пуном саставу, одржава састанке и наставља да ради на 

правилницима. 

4. Календар акција за 2016. годину 

Расписани су и завршени конкурси за организацију активности у 2016. години следећих 

комисија: за пешачење и планинарење (РА и ТА), ПОТ, КСП, високогорство и 

експедиције, трекинг лигу. 

До 15. септембра 2015. године ће бити направљен коначни план акција за 2016. годину. 

Комисија за пешачење и планинарење је до 15. маја т.г. прикупила пристигле пријаве за 

организацију РА и ТА у 2016. години по расписаним конкурсима и направила оквирни 

план, а у складу са важећим правилником. Пошто има joш неких допуна и измена, ова 

комисија треба да исправи календар за РА и ТА. 

На конкурс за високогорство и експедиције за 2016. није било пријава, па ће се овај 

конкурс поновити. 

Обзиром да није било пријава по расписаном конкурсу, поновиће се и конкурси за акцију 

Дани планинара као и конкурс за организацију експедиција у 2016. години. 

Оквирне планове својих активности у 2016. годину доставиле су Комисије за: алпинизам, 

КСП, спелеологију, ПОТ, рад са младима. 

5. Акција  помоћи  Непалу 

ПСС је након земљотреса који је задесио Непал покренуо акцију прикупљања средстава у 

циљу помоћи настрадалима у Непалу којој се прикључила и служба водича вршећи апел 

на своје чланове. Ову иницијативу је покренуо председник Савеза са др. Нендаом 

Дикићем, затражио телефонски од чланова УО ПСС сагласност и потом је распис послат 

свим чланицама ПСС и постављен на сајту Савеза. Сада је ова одлука потврђена 

једногласно. 

Б. Мићић је присутне известио да је на рачуна ПСС од стране појединих планинарских 

клубова, организација и појединаца до дана одржавања седнице уплаћен износ од 

206.335,00 динара и предложио да ПСС са свог рачуна овом износу прикључи средства у 

вредности од око 1.000,00 евра, тј. толико колико је потребно да пошаљемо укупно 

3.000,00 евра, као прилог акцији прикупљања помоћи Непалу што је УО једногласно 

одобрио.  
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Остаје обавеза да се са донаторима направе уговори о донацији. 

Задужује се Б. Мићић да реализује пренос средстава државној Патан болници у Непалу. 

6. Нови Закон о спорту 

Члановима УО је прослеђен предлог Закона о спорту како би се упознали и дали 

примедбе или сугестије на исти, што нико из УО није учинио. Јавна расправа је вођена у 

више градова Србије, распоред и време ових расправа је такође послат и нико од 

присутних чланова УО није присуствовао ниједној од њих. Председник је апеловао на 

чланове УО да морају да се ангажују више када су овако значајне ствари у питању, које 

имају значајну улогу у дефинисању рада наше организације и планинарског покрета. 

Драган Божовић, председник издавачког савета ПСС је дао своје примедбе и предлоге 

везане за овај предлог Закона и заједно са председником ПСС учестовао у јавној расправи 

одржаној  20. маја 2015. године у Скупштини града Београда,  заказаној овим поводом. 

Б. Мићић је чланове УО и остале присутне известио о томе да је ПСС  доставио своје 

мишљење и предлоге (обједињене Д. Божовића и канцеларије), а да је јавна расправа 

протекла веома фер и конструктивној атмосфери. 

7. Службе и комисије 

7.1. Комисија за високогорство и експедиције је одржала своју 2. седницу. Предвиђен 

је буџет који је подељен на равноправан начин. Женска експедиција која је ишла на 

Хималаје је одустала од средстава која јој припадају, тако да је остало три 

експедиције које ће бити суфинансиране. 

Констатовано је да две експедиције из Србије иду на Кавказ у два различита 

термина, уместо да се обједине, па ће Комисија убудуће водити рачуна о томе да 

експедиције буду рационалније планиране. 

7.2. Комисија за пешачење и планинарење – одржане су акције пешачења и 

планинарења у Вршцу, Врању и Нишу. Акција одржана у Вршцу (09.05.) је у 

потпуности успешно изведена и једна је од најуспешнијих акција овог типа 

предвиђена за непланинарску популацију, а у њој је учествовало око 2000 људи. 

Акција у Врању (09.05) је такође била успешна, лепо осмишљена са више 

планинара него грађанства. Број учесника око 300. Акција у Нишу (30. и 31.05.) 

лоше изведена, а бројала је укупно око 180 учесника (за оба дана) углавном локални 

планинари. 

Задатак за чланове УО је да посвете више пажње раду са клубовима за које су 

задужени. 

7.3. Комисија за алпинизам – и даље постоје проблеми као у претходном периоду. 

Предлог Алпинистичког правилника ПСС који су доставили није у складу са 

важећим актима ПСС па је Предраг Загорац добио задатак да са привременом 

комисијом направи нови правилник који би заменио стари из 1987. године. Предлог 

Алпинистичког правилника ПСС је направљен, разматран и усклађиван на две 

седнице Начелништва, усаглашен са важећим актима ПСС и као такав једногласно 

усвојен од стране УО. У Правилнику су само усклађени правни оквири, не дирајући 

у алпинистичке елементе.  

а. УО подржава одлуку ПК „Јастребац“ из Крушеваца да оформи своју 

алпинистичку секцију. 

б. Комисија за алпинизам је УО предложила да се одобри суфинансирање 

алпинистичког табора у Горњачкој клисури што је УО ПСС  прихватио и 

одобрио рефундирање превоза учесника табора. 
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ц. Л. Радивојац председник С.П.К. „Пентракс“ из Кикинде је послао молбу за помоћ 

у виду куповине 100 болтова за припрему такмичења у драј тулингу (dry tooling). 

Став УО је да ће куповина бити одобрена након достављања елабората о истом. 

д. УО је одобрио суфинансирање учешћа Катарине Мановски на УИАА пењачком 

кампу за младе који се одржава од 27. јуна до 03. јула 2015. године у Каталонији 

(Шпанија) у износу од 300 евра. 

7.4. Комисија за спортско пењање је усвојила образац пењачког картона са којим се 

начелништво сложило. Налаже се КСП да за наредну сезону направи критеријуме 

за категоризацију који ће бити усклађени са светским критеријумима. Комисија је 

поднела захтев за финансирање активности за ову такмичарску сезону, који далеко 

превазилази могућности одобрених средстава. 

7.5. Комисија за планинарску оријентацију је расписала Позив за планинарско 

оријентационо такмичење – Државно првенство у планинарској оријентацији у 

оквиру акције Дани планинара Србије 04. јула 2015. године. 

7.6. Комисија за спелеологију би требала да достави своје спелео-картоне. 

7.7. Комисија за трекинг и даље ради са два члана. 

7.8. Комисија за остале планинарске дисциплине – Д. Рајбловић и ове године 

организује авантуристичке трке за које тражи суфинансирање. УО се сложио да се 

Клубу помогне и ове године, али да следеће године своје акције пријави на време и 

конкурише као и сви остали. Задужује се Д. Рајбловић да направи предлог 

правилника који би ближе дефинисао активности ове дисциплине. 

7.9. Комисија за превентиву и безбедност у планинама – нема информација  о 

њиховом раду. 

7.10. Служба водича је позвала своје чланове на Техничке дане Службе који ће се 

одржати на Тари 04. јула у оквиру акције „Дани планинара Србије 2015“. Служба 

водича је доставила план и програм као и финансијски план за обуку водича III 

категорије која ће се одржати у периоду од 31. јула – 08. августа 2015. године на 

Сопотници. УО се сложио са достављеним програмом, избором инструкторског 

тима коме ће се придружити Драган Танасковић. Руководиоц обуке биће Горан 

Бурић а упутиће се и позив С. Гочманцу да на Сопотници одржи предавање 

учесницима обуке. УО је одобрио предвиђене трошкове у износу од 236.000,00 

динара из буџета, на терет ПСС и Службе. 

Матијаж Шеркези се дописом захвалио Служби и Савезу на указаном 

гостопримству и изразио задовољство поводом наставка успешне сарадње. 

7.11. Комисија за планинарске објекте. ПК Видлич из Пирота упутио је допис МУП-у 

Србије, Управи граничне полиције за коришћење напуштеног објекта бивше 

граничне карауле у Топлом долу и затражио подршку ПСС за ову активност. УО 

даје подршку. 

7.12. Комисија за планинарске терене је доставила упите тј. обрасце свим друштвима 

тј. клубовима који треба да у њих унесу све податке везане за пешачке стазе и 

путеве, а у циљу евиденције, права и обавеза по истим, а такође треба да се објаве 

на сајту ПСС. Направљен је и предлог сертификата за трансверзале који би се 

обнављао сваке треће године. 

7.13. Комисија за рад са младима ће расписати конкурс за Планинарску радионицу која 

ће се организовати у сарадњи са Планинарским савезом Федерације Босне и 

Херцеговине, а која ће се одржати у два дела: први део од 03. до 05.07. т.г (Тара) а 

други од 31.07. до 02.08. т.г. (Јајце). 

По предлогу Комисије и одлуком УО, а после  конкурса за учешће на Global Youth 

Summit 2015. у Италију – Доломити од 19. до 25. јула 2015. год. упућују се:  
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1. Никола Стефановић из ПК „Ера“ Ужице 

2. Матеа Николић из ПК „Борковац“ Рума 

3. Емилија Крунић из ПД „Голија“ Ивањица  

4. Косановић Милан из ПЕК „Гора“ Крагујевац 

као и Неда Милошевић - вођа. 

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

19. – 23. август 2015. год. биће послати чланови Комисије којима ће бити 

рефундирани трошкови пута. 

Комисија за рад са младима за следећу седницу УО ПСС треба да достави план 

активности за припрему Global Youth Summit 2016. који ће се органиѕовати у 

Србији. 

Правилник о организовању акција за младе је у изради.  

7.14. Комисија за планинарско образовање – В. Шикић је упутио Захтев ПСС да му се 

изда уверење о додели звања инструктор ПСС како би био један од предавача у 

школи за обуку водича. УО је донео одлуку да се В. Шикићу упути одговор који ће 

сачинити З. Контић, а по препоруци Комисије Службе водича тј. наставног тима. 

7.15. Издавачки савет – је предложио да се уз чланове редакционог одбора 

Планинарског гласника именује и стручно лице из области фотографије. УО је на 

предлог Издавачког савета једногласно одлучио да се главном уреднику 

Планинарског гласника исплаћује новчана накнада у износу од 30.000,00 динара по 

броју. 

У Крагујевцу  је 09. јуна 2015. године успешно је одржано обележавање 20 година 

Планинарског гласника. Организатор овог догађаја били су Издавачки савет ПСС и 

ПД „Жежељ“ и ПЕК „Гора“ из Крагујевца.  

8. Усвајање приспелих правилника 

Чланови Управног одбора су након усаглашавања предлога достављених правилника 

једногласно усвојили следеће: 

- Пословник о раду КСП ПСС, 

- Пословник о раду Збора спортских пењача ПСС, 

- Правилник о раду КПС ПСС, 

- Правилник о спортско пењачким звањима ПСС, 

- Такмичарски правилник КСП ПСС у спортском пењању на природној стени, 

- Алпинистички правилник ПСС 

- Правилник о коришћењу камере 

Усвојени су и пречишћени текстови следећих правилника и пословника Службе водича 

ПСС: 

- Правилник Службе водича ПСС, 

- Пословник о раду Збора Службе водича ПСС, 

- Пословник о раду начелништва Службе водича ПСС, 

- Правилник о обележјима Службе водича ПСС, 

- Правилник о овери лиценце, 

- Правилник о организовању испита за звање водич III, II и I категорије Службе водича 

ПСС, 

- Правилник о раду Етичког одбора Службе водича ПСС, 

- Правилник о накнади трошкова чланова Службе водича ПСС за организовање и 

извођење планинарских акција, 

- Правилник о условима и начину пружања услуга планинарског вођења као 

туристичке делатности, 
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- Правилник о набавци, чувању, издавању и коришћењу опреме и потрошног 

материјала ПСС, 

- Програм обуке планинарских водича, 

- Правила о раду чланова менторског тима Службе водича ПСС. 

На предлог В. Матковића, а после разматрања истог, чланови УО су се сложили да 

Служба водича направи предлог Правилника о рангирању водича. 

9. БМУ 

М. Детичек је присутне известио о догађањима на састанку БМУ одржаном у Плевену у 

Бугарској од 29. до 31. маја 2015. године: 

- Усвојен је коначни назив планинарског дневника обиласка врхова земаља БМУ које је 

припремила БТС и гласиће „Десет БМУ врхова“ као и садржај дневника, 

- Камп за младе тренере за рад са децом одржаће се од 19. до 23. августа т.г. у Скопљу, 

- ПЗ Словеније је реализовала пројекат Планинарске куће на Балкану, а који се налази 

осим на сајту ПЗС и на сајту БМУ. Препорука је свим федерацијама и планинарским 

друштвима да у своје сајтове убаце линк са Mountain-huts.net како би могли да 

приступе овом сајту. 

- В. Матковић је припремио предлог Пропозиција за такмичење у планинарској 

оријентацији за земље чланице БМУ, који ће бити преведен на енглески језик и 

прослеђен чланицама БМУ 

- Одлучено је да прво такмичење у планинарској оријентацији 2016. године буде 

одржано у Словенији, 2017. године у Србији а 2018. године у БиХ. 

- Изабрани су органи БМУ за мандатни период 2015 – 2019, председник Ј.Угриновски,а 

М. Детичек је секретар. 

- Именован је уређивачки одбор БМУ магазина, а Бранислав Божовић је делегиран 

испред ПСС у уређивачки одбор, 

- На основу једногласно усвојене кандидатуре Србије, следећи БМУ састанак ће се 

одржати у Србији  последњег викенда маја 2016. Године, у склопу обележавања 115 

година планинраства у Србији. 

10. ЕРА 

10.1. Скупштина ЕРЕ биће одржана у Братислави, још није одлучено ко ће бити 

делегати. 

10.2. Борис Мићић је као координатор тела ЕРА за пешачке путеве Е6 и Е7 дао 

сликовит приказ пешачких путева који пролазе земљама Балкана и указао на 

проблематику повезивања појединих путева земаља БМУ. 

10.3. Затражено је од стране ЕРА да се Б. Мићић кандидује за члана  Председништва  

ЕРА, што је УО ПСС једногласно подржао. 

11. УIАА 

11.1. Стигао је Извештај са састанка Комисије за планинарење у Осаки (07.- 09. март 

т.г.). ПСС није имао представника. 

11.2. Формирана је међународна комисија за кањонинг. 

11.3. На састанку Комисије за планинарење у Барселони ће бити публикована брошура 

за ферате. 
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12. Разно 

12.1. У организацији ПК „Раднички“, 9. јуна 2015. године на Шумарском факултету, 

одржана је промоција књиге „К2-тријумф и трагедија“ аутора Стипе Божића. 

12.2. Индијска амбасада је послала позивницу поводом прославе Међународног Дана 

Јоге. 

12.3. Синдикат радника Србије (који тренутно броји 1500 чланова) послао је позив за 

сарадњу. 

12.4. ПСС ће потписати са Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије 

уговор о сарадњи, а на основу њиховог типског уговора за сарадњу. 

12.5. Завод за спорт у медицину спорта Републике Србије је почео да врши надзор над 

стручним радом клубова. Први је стручни надзор прошао СПК „Гецо“. По 

извршеном надзору достављен је извештај клубу и Савезу, по коме треба да 

поступи и клуб и Савез. Припремити за следећу седницу УО план отклањања 

недостатака. 

12.6. 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:  

1. ПК „Гора“ из Врбаса,   

2. Соколско друштво „Ћуприја“ из Ћуприје  

3. ПК „Озрен“ из Сокобање  

      буду чланице ПСС. 

12.7. Р. Кнежевић ће доставити програм акције Кајмакчалан 2015. како би био 

разматран и усвојен на следећој седници УО 

12.8. М. Ердељан је предложио да Д. Челиковић одржи предавање о својим 

активностима у Београду. Задужује се М. Ердељан да контактира Д. Челиковића и 

договори, уколико он буде пристао, термин и место одржавања предавања. 

12.9. Уговор са Итерспортом још није потписан јер траже да им се достави комплетан 

списак наших чланова. Став УО је да им се достави само списак свих клубова 

ПСС. 

Седница је завршена у 17
55

. 

 Записничар, Председник ПСС, 

  Борис Мићић с.р. 

____________________ 

 /С. Вељковић/  


