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З А П И С Н И К 

са 12. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије, XXI  сазива, 

 одржане 19.фебруара 2016.године 

Присутни чланови УО:  Б.Мићић, Б. Божовић, Ф. Демчовић, И. Андрејић, Р. Вукосављевић, Р. 

Филиповић, Р. Кнежевић, А. Марковић,  Љ. Станојевић, Н. 

Милошевић, В. Матковић. 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: Д. Васиљевић 

Остали присутни: М. Ердељан, Н. Доброта, З. Контић, Ј. Јаковљевић,  Б. Трајковић. 

Седницу је отворио председник ПСС Борис Мићић, који је  обавестио присутне да је са 

секретаром био на састанку код министра омладине и спорта Вање Удовичића и да су 

разговарали о акцијама пешачења из прошле године (било је очигледно да је министар проучио 

све материјале које смо доставили, анализирао трошење буџетских средстава и планове 

активности за ову годину). Добили смо задатак да у року од 7 дана доставимо виђење Савеза у 

вези пешачења уз подршку буџетских средстава и учешће локалне управе. Углавом , министар 

је задовољан радом нашег Савеза. 

Поред ове теме, са министром се разговарало и о Предлогу закона о пешачким и планинарским 

путевима, па је потребно  да доставимо правне основе за увођење оваквог закона, као и који су 

државни органи задужени по овом питању у земљама у окружењу, као и у Европи. 

Према члану 46 Закона о туризму, обавезни смо да сваку акцију пријаљујемо унапред 

туристичкој инспекцији. Министар је приметио да нас ово отежава у нашим активностима и 

затражио је да му доставимо наше ставове и проблеме по овом питању, како би могао да 

разговара са надлежним министром. 

У разговору је дотакнуто и питање односа са националним парковима. Обзиром да се Закон о 

националним парковима мења на јесен, а наведена проблематика је већ уочена, за сада  неће 

интервенисати јер ће то бити решавано са изменама овог закона. 

Секретар Б. Божовић је додао да Комисија за планинарске терене (путеве) ради на прикупљању 

и електронској обради планинарских, што ће бити део будуће обавезе према Закону о 

планинарским путевима, а сада су ови подаци потребни како би МОС-у представили наше 

могућности и обавезе евиденције ради хомоголизације. 

За седницу је предложен и усвојен једногласно следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 

1. Усвајање Записника са 11. редовне седнице УО ПСС  

2. Преузете обавезе са претходних седница  

3. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза  

4. Стипендије  за 2016. годину  

5. Скупштина ПСС 2016. 

6. Буџетска средства за 2016. годину  

7. Осигурање планинара 

8. Обележавање 115 година планинарста у Србији  

9. Службе и комисије 

10. Усвајање приспелих правилника  

11. БМУ  

12. ЕРА  

13. УИАА  

14. Разно 
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1. Усвајање Записника са 11. редовне седнице УО ПСС 

На тачку 8.1. Записника стављена је примедба да Извештај о пласману друштава за учешће на 

РА није достављен члановима УО. 

Р. Вукосављевић је изнела да друштва/клубови приказују лажне податке, како би добили што 

више бодова за пласман активности („Железничар“ Краљево) и да Правилник треба мењати и 

појаснити кртеријуме по којима се врши бодовање. 

Закључено је да председник комисије писмено објасни на који начин се врши бодовање. 

Потребно је формирати комисију која ће извршити проверу достављених података и у случају 

неистинитог приказивањ података одузеће се додељено признање. Такође треба одредити 

санкције за клубове који дају лажне податке. 

За комисију која ће извршити проверу наведених података предложени су Берислав Трајковић,  

Неда Милошевић и Александар Марковић. 

Предлог се усваја, а комисија ће по обављеном послу поднети извештај Управном одбору. 

Записник са 11. Редовне седнице УО ПСС је усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

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

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

потпуности унели све своје чланове). 

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 сачињени у  

             Хрватској и Словенији. 

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

               уради. 

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

               Републичке и Традиционалне акције. 

       2.6.  Председници Комисија  доставили су  Начелнику,  извештаје и записнике за     2015.  

               годину као и планове за 2016. годину које  је Начелништво објединило и  поставило на  

               сајт  

2.7. Теленор је послао нову понуду са новим пакетима услуга. УО ће на некој од  

               следећих седници донети одлуку о томе да ли има потребе за склапањем новог 

               уговора са њима. 

      2.8. 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 Луховић). 

2.9.  Направити заставе Планинарског савеза Србије које ће се додељивати Новоучлањеним   

клубовима, као и организаторима РА и планинарским објектима. 

2.10. Лазар Попара да предложи стручну комисију која ће одобравати односно  

         одузимати спортским стручњацима  дозволу за рад. 

2.11 . Потребно је склопити уговоре са факултетима који школују спортске  

 стручњаке (ТИМС Нови Сад, Факултет за спорт и физичко васпитање у  Београду и    

Нишу)          

http://www.mountain-huts.net/


3 
 

       2.12. Српска Скај ранинг асоцијација  жели да постане чланица ПСС. Договор  

                после  Скупштине. 

2.13. Тихомир Војиновић ставио је приедбу да су активности ПК „Раднички“ из Београда  

                 нерегуларне. Надзори одбор да припреми одговор а канцеларија да га проследи  

                 Војиновићу. 

 

3. Извештај начелништва о одржаним и наредним акцијама 

 У одсуству начелника члан Начелништва Б. Трајковић обавестио је да су између две седнице 
УО одржане активности : 
- Традиционална акција „16. Павласов меморијал“ . Учествовало 22 клуба  са 140 учесника 
- Обука за водиче 2. категорије  на Сопотници.  
- традиционална акција  „8. Светосавски успон на Црни врх“ уз учешће 35 клубова и 304  
    планинара 
Сви организатори доставили су извештаје. 
 
4. Стипедије за 2016. 
 
Комисија за категоризацију предложила је кандидате за доделу стипендија заслужним 
спортистима. Сви чланови УО су обавештени  електронски и одговорили су да су сагласни са 
предлогом Комисије. 
Предлог је достављен Министарству. За стипендисте су потврђени: Петра Шешеља, Радомир 
Микић, Михајло Јовановић, Катарина Мановски, Младен Макојевић, Сташа Гејо, Лука 
Перуновић, Милица Огњановић, Јелена Јаковљевић, Антонина Брдарић. 
 
5. Редовна годишња скупштина 
 
Друга Редовна годишња Скупштина заказана је за 27. фебруар 2016. У Врању. Материјали су 
достављени  чланицама, а налазе се и на сајту. Протокол догађања такође је достављен 
чланицама. 
Председник и секретар били су у Врању и договорили све детаље (смештај, исхрану, салу за 
Скупштину, трибину и изложбу).  
По члану  40 Статута ПСС, чланови УО су обавезни да присуствују Скупштини. 
Чланицама је достављљен план превоза и обавештење да трошкове  за превоз , преноћиште и 
ручак у суботу сноси ПСС. 

6. Буџетска средства за 2016. Годину 
 

Председник је обавестио УО да је МОС из буџета за редовне активности ПСС у 2016. години 
определио 8.100.000,00 (што је за 10% мање него прошле године) уз образложење да се ове 
године одржава Олимпијада, за коју треба обезбедити додатна средства.  
 
7. Осигурање планинара 

 
Осигуравајућа кућа АС осигурање код које смо до сада били осигурани престала је са радом и о 
томе нас је обавестила 29.12.2015. Морало је одмах да се реагује како би наши чланови били 
осигурани од почетка године.  За ново осигурање обезбедили смо три понуде и тражили да 
добијемо исте услове као до сада. Најповољнија је понуда ДДОР Нови Сад и са њима је 
склопљен  уговор под истим условима као и у АС осигурању. 
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За нареднну годину формирати комисију која ће да припреми све услове које ћемо тражити у 
понудама. (Илија Андрејић да припреми шта се све треба обухвата  понуда). 
 
8. Обележавање 115 година планинарства у Србији 

 
Договорено је да се не прави велика академија него да клубови у својм местима организују 
трибине  и да упознају грађанство са активности ПСС. За ту прилику штампаће се проспект о 
ПСС (историјат, важнији догађаји, садашње и будуће активности). 
 
У припреми је монографија о заслужним планинарима током постојања планинарског покрета 
у Србији. Клубови су обавештени да у својим архивама потраже податке и фотографије о 
планинарима који су допринели развоју планинарства у својој средини. 
 
Везано за идеју да се обнове или изграде  115 чеасма о чему предлоге треба да доставе 
клубови. За сада се пријавило 5-6 клубова са укупно 14 чесама. Координатор је Бранислав 
Божовић. 
 
9. Службе и комисије 
 

9.1.  Комисија за пешачење и планинарење 
 

Председник комисије Б. Трајковић треба да припреми извештај о достављеним извештајима за 
2015. годину како би се за наредну годину одредили организатори акција (биће узети у обзир 
само они који су доставили извештаје).  
Обавештење о одржавању ЕУРОРАНДА треба ставити на сајт. Такође бар једну пешачку акцију 
посветити Еуроранду и обавестити ЕРУ( задатак за секретара и председника комисије). 
 

9.2.  Комисија за високогорство и експедиције 
 

Комисија за високогорство и експедиције у 2015. години обратила се УО са молбом да се 
средства која су опредељена за експедицију Оход  дел Саладо у Јужној Америци (135.000,00 
динара) пренесу у 2016. годину због немогућности реализације у 2015. Поново се обраћају са 
захтевом да се наведена средства исплате организатору Планинарском савезу Војводине. 
Захтев се усваја.  
ОДЛУКА: уз одговарајуће рачуне пренети средства у износу од 135.000,00 динара 
Планинарском савезу Војводине. 
 
Комисија у јулу 2016. организује експедицију на Елбрус за млађе планинаре. До сада се 
пријавило 17.  кандидата. Планирају да иду преко Турске аутобусом. Обзиром на ситуацију у 
том подручју из безбедносних разлога то се не препоручује и ПСС не може да стоји иза такве 
одлуке. 
Служба водича поводом обележавања 25 година постојања такође организује експедицију на 
Елбрус,  али они иду авионом и то кошта 980€. Вође и организатори Д. Јаћимовић, Д. Петрић и 
Л. Попара. 
 

9.3.  Комисија за алпинизам 
 

Представник комисије није присутан. 
Послали су извештај да имају : 10 инструктора; 3 алпинисте; 80 алп. приправника и млађе 
приправнике. 
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Међусобно оптуживање и неслога и даље трају. Одређују се  Б. Мићић, Исо Планић, Б. 
Божовић и Д. Гогић да поново разговарају са њима,  како  би комисија наставила даље са 
активностима . 
 

9.4.  Комисија за спортско пењање 
 

Код пењача и даље је иста ситуација. Постоје две групе које се међусобно оптужују и вуче 
свако на своју страну. Управни одбор је донео одлуку да се закаже редован збор. Једна група 
од 7 клубова занемарила је одлуку УО и одржала ванредни збор са образложењем да 
постојећа комисија не ради добро и да треба изабрати нову. 
Актуелна комисија је заказала редован збор који није одржан због недостатка кворума. 
УО доноси одлуку да се за 18. март у 15 часова закаже редован збор (објавити на сајту) и да се 
обавежу сви пењачки клубови да присуствују како би се ситуација коначно разрешила. 
 

9.5.  Комисија за пењање у леду 
 

После посете наших представника Комисијама ѕа пењање у леду Словеније и Хрватске, а у 
циљу укључења у регионална такмичења упутити допис Хрватском и Словеначком савезу са 
предлог да се наши пењачи прикључе  њима у тренинзима и припремама. 
Предлог Комисије за пењање у леду да Младен Макојевић из ПК „Армадило“ из Чачка на 
позив Француске федерације иде на курс у Француску  и да му се плате трошкови превоза и 
смештаја Управни одбор је усвојио. 
 

9.6.  Комисија за спелеологију 
 

Најавили су одржавање спелео курса од 01. до 24.04. на теренима јужне и југоисточне Србије. 
 

9.7.  Служба водича ПСС 
 
Начелник Службе обавестио је УО да је зимска обука водича друге категорије успешно 
одржана на Сопотници са 19 полазника (од тога два припадника ГСС).  
Раде на томе да цео наставни тим преведу, уз обуку, у инструкторе (сада имају 3 инструктора) 
Почетком априла иду у Аустрију на ледну обуку. 
Владимир Шикић се већ неколико пута обраћао са захтевом да га произведу у инструктора. 
Нема услова по Правилнику Службе. Обавештен је о томе. 
 

9.8.  Комисија за планинарске објекте 
 
Комисија мора да буде активнија.  Треба што пре наћи планинаре који су заинтересовани и 
који се разумеју  у  тематику власничких односа и постојећих закона и проширити  комисију, 
јер ће због новог закона о спорту и других најављених закона и ту бити доста проблема. 
 
Планинарски савез Београда обратио се за помоћ око сређивања објекта на Калуђерским 
барама –Тара. Размотриће се захтев, а препорука је да ПСС може да финансира само ако 
добије удео у власништву  у одговарајућој противвредности. 
 

9.9.  Комисија за планинарске терене 
 
Комисија ради и већ је припремила доста материјала о теренима. Андор Луховић  ради 
професионално на апликацији која ће  са телефона водити корисника по жељеној стази а 
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уколико скрене звучно ће га упозорити. Такође се нуди могућност информисања о природним 
и кулутолошким знаменитостима које се могу видети на тој стази. 
 

   9.10.  Комисија за награде, признања и категоризацију 
 
Председник Комисије Л. Попара припрема материјале за формирање стручне комисије за 
издавање и одузимање лиценци. Такође треба да припреми уговор са  високошколским 
установама ради учешћа у овој комисији. 
 

9.11.    Комисија за рад са младима 
 
 У августу у Овчар бањи наш Савез организује  у име Комисије за младе УИАА  скуп у Овчар 
Бањи . УИАА нас је обавестила да морамо имати осигурање за одржавање оваквог скупа. 
Задужује се И. Андрејић да помогне Неди Милошевић добијање понуде за овакво осигурање. 
 

9.12.  Комисија за планинарско образовање  
 
 Алексанрад Рашин је завршио за Оперативног тренера планинарства  на Факултету спорта и 
физичког васпитања у Београду. Позива се на одлуку УО и тражи рефундацију 50% трошкова. 
Није доставио рачун. Када достави рачун рефундирати 50%. 
 
 Немања Чизмић је завршио  за Оперативног тренера на Факултету за спорт и физичко 
васпитање у Нишу. Позива се на одлуку УО и тражи рефундацију 50% трошкова. Рачун 
достављен. Извршити рефундацију. 
 

9.13.  Комисија за маркетингшку делатност 
 
Момчило Манић је раније доставио материјал у вези  обављањае маркетиншке делатности у 
планинарским клубовима, који омогућавају клубовима да  добију идеје како све могу да се 
наметну локалној управи и грађанству, како да побољшају свој материјални положај... 
Материјал је на сајту.  Чланови УО да препоруче клубовима за које су задужени да се овај рад 
проучи и да га могу примењивати у пракси. 
 

10. Усвајање приспелих правилника 
 

Ново приспелих правилника нема.  
 
Председник Комисије за пешачење и планинарење доставио је Предлог нових поставки за 
правилник за бодовање учешћа на републичким акцијама. Чланови  УО до идуће седнице да 
доставе предлоге и примедбе. 
 
11. Балканска планинарска унија - БМУ 

 
Годишњу конференцију БМУ организује наш Савез  27-29. маја 2016. у Вршцу. 
Председник БМУ ће доставити дневни ред како би се припремили одговарајући материјали. 
Прво међународно планинарско оријентационо такмичење организује Планинска  звеза 
Словеније 1-2. октобра 2016. године. Комисија за планинарску оријентацију да припреми 
екипе и пријави на време. Заинтересовани чланови УО који желе да присуствују састанку у 
Вршцу, треба да се јаве Мирку Детичеку, секретару БМУ. 
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Р. Кнежевић је предложио да се организује успон на Кајмакчалан 10-15. јула 2016.године и да 
то буде акција БМУ. Он је контактирао Македонски савез а они су разговарали са 
председником  БМУ који је прихватио идеју али претходно треба да се разговара са Бугарским 
савезом. Уколико добијемо позитиван одговор обавестити БМУ да ћемо и ми учествовати у 
организацији 
 
12. Европска пешачка асоцијација  - ЕРА 

 
Б. Мићић је као члан председништва ЕРА присуствовао састанку у Прагу.  
Треба организовати неколико акција које ће бити укључене у Еурорандо 2016. 
 
13. Међународна планинарска асоцијација УИАА 

 
Из  УИАА нема важних новости.  
Дошло је обавештење да се седница Комисије за планинарење одржава у Прагу 22-24.априла. 
Одлука да Лазар Попара као члан комисије присуствује састанку уз надокнаду путних 
трошкова.  
 
14. Разно 

 
ПД „Јавор“ из Београда поднео је жалбу Управном одбору ПСС  да нису добили одговор на 
своје претходне поднеске за решавање њиховог пријема у ПСС, иако је одговор НО ПСС лично 
преузео председникм још 2015.07.10. Затим су се жалили МОС и дописом од 01. Фебруара нас 
обавештавају да не могу да мењају оснивачки акт док МОС не одговори на њихову жалбу. УО 
доноси одлуку да ће сачекати одлуку МОС да би могао даље одлучује о пријему ПД Јавор. 
ПД Јавор је поднео и други допис којим тражи приступ јавним информацијама у којима тражи 
изворну документацију и копије докумената које се односе за некадашње друштво ПСД Јавор 
из Београда. Већина тих докумената  не постоији у архиви ПСС.  
 
ОПСД „Д. Радосављевић“ тражи упутство како да добије дозволу за успон на Панчићев врх и 
посету маузолеју. Одговорити да се мора обратити војсци. 
 
МОС организује округли сто у циљу упознавања са применом новог  Закона о спрту. 
 
 
Записничар                                                                                                 Председник ПСС 
 
/Јела Илић/                                                                                                 Борис М. Мићић с.р. 


