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З А П И С Н И К  

са 13. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 22. априла 2016. године 

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

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

Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: С. Плавшић 

Остали присутни: Ј. Јаковљевић, М. Ердељан, З. Контић, М. Детичек, А. Луховић 

Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 1215 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д   

  1. Усвајање Записника са 12. редовне и 1. ванредне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва о одржаним  и планираним акцијама Савеза 

  4. Категоризација спортиста 

  5. Обележавање 115 година планинарства у Србији 

  6. Службе и комисије 

  7. Нови Закон о спорту и усвајање приспелих правилника 

  8. БМУ 

  9. ЕРА 

10. Европска планинарска организација 

11. УИАА 

12. Разно 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

1. Усвајање  Записника са 12. редовне и 1. ванредне седнице УО ПСС 

Записници са 12. редовне и 1. ванредне седнице УО који су, обзиром да није било 

примдби на исте, а достављени су члановима Управног одбора електронским путем, 

једногласно усвојени. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Унос података у базу електронске евиденције чланства ПСС се наставља. 

Канцеларија ПСС је добила запажање М. Марковића из ПД „Нафташ“ који се 

односе на недостатке код електронске евиденције и саме базе података а на 

чијем побољшању ће се радити. Унос података од стране клубова тј. друштва је 

у току. 
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  2.2. Просторије у Дечанској су добиле телефонску линију, поднет је захтев за 

активацију Нет услуге, потребна је допуна канцеларијског намештаја, 

преноси се документација… 

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

завршетка речника. 

  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. Прикупљене су понуде за израду заставе Планинарског савеза Србије. Биће 

урађено 200 комада. Заставе ће добити сва друштва/клубови ПСС као и по 

једну заставу више друштва/клубови носиоци планинарских објеката. 

  2.7. Андор Луковић ради на припреми линка – планинарски домови у Србији и 

окружењу (планинарски домови на Балкану) а који ће бити на нашем сајту. 

  2.8. 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. 

  2.9. Стигао је предлог Уговора ТИМС Нови Сад као и предлози ДИФ-а, Унион 

универзитета… а све везано за школовање спортских стручњака. Уговори ће 

бити потписани са акредитованим установама. 

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

АО Чачак предложи свог кандидата. 

2.11. Прикупљају се дипломе и сертификати стручних лица у области спорта 

чланова Планинарског савеза Србије који ће бити приказане на сајту ПСС. 

Чланови УО ће се на следећем састанку УО изјаснити да ли треба приказати и 

ино сертификате. 

2.12. Л. Попара припрема предлог чланова за Стручни савет спорских стручњака 

који је потребно оформити. 

2.13. Контактирати српску Скај ранинг асоцијацију и наставити договоре о 

сарадњи и њиховом приступању Планинарском савезу Србије. 

2.14. Одржати састанак са Комисијом за алпинизам. 

2.15. Еурорандо 2016 – направљен је летак, банер је у фази израде, поставити план 

акција на сајт ПСС. 

3. Извештај Начелништва о одржаним и наредним акцијама 

Начелништво је одржало састанак, извештај је достављен члановима УО ПСС. 

Начелник је присутне известио да су све Комисије предале своје извештаје о 

одржаним акцијама, сем Комисије за алпинизам и у кратким цртама навео акције 

одржане између две седнице УО ПСС како следи: 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење – у периоду између две седнице УО 

одржане су следеће акције: 

Рапубличке акције: 

 - Зимски успон на Трем, ПК Железничар – извештај предат 
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 - Пролећни дан планинара, ПСД Љуктен – извештај предат 

 - Сусрет планинара, ПСД Фра – извештај предат 

Традиционалне акције: 

- Поздрав пролећу, ПСД Брђанка – извештај није предат 

- Март на Моричу, ПД Морич – извештај није предат 

- 12 сусрет планинара на Фрушкој гори, ПСД ДР Лаза Марковић – изветај 

није предат 

- Пролеће у парку природе, ПД Јелашничка клисура – извештај није 

предат 

- Рогозна, ПК Берим – извештај предат 

Чланови УО су се сложили да не сме да се догоди да Републичка акција нема 

контролора. Стазе морају да буду припремљене, потребно је да се води 

евиденција о томе да ли су на акцији учествовали поред планинара и људи 

који су непланинари као и то да организатор акције мора да има довољан број 

људи у организацији овакве врсте акције. 

Републичка акција и Трекинг лига могу да се одрже заједно ако организатор 

има довољан број чланства који могу да обезбеде да се ове две активности 

изведу у истом термину квалитетно а да једна не угрожава одржавање друге. 

3.2. Комисија за планинарску оријентацију је доставила извештај са резултатима 1. 

кола Лиге ПОТ које је одржано на Стражилову. 

Похваљен је рад Комисије као и извештаји које достављају. 

Одржана је обука из планинарске оријентације на Рајцу у периоду 18 - 20. март 

2016. године. Циљ обуке је оспособљавање чланства који ће ширити знање и 

искуство из планинарске оријентације. 

Обуку је завршило 47 полазника из Србије као и одређен број полазника из 

БиХ. 

3.3. Комисија за планинарски трекинг је предала извештај за 1. коло које је 

одржано у Вршцу (209 такмичара). 

Комисија би убудуће требало да у извештају има и табеларни приказ са 

временима учесника. 

Интересовање за Планинарски трекинг је у видном порасту. Рок за достављање 

пријава по конкурску за организацију Планинарског трекинга је 10. мај 2016. 

године. 

3.4. Комисија за високогорство и експедиције је доставила свој извештај за 2015. 

годину и они се налазе на сајту ПСС. 

 Предстоји одржавање експедиције Кавказ 2016. Обзиром на нестабилну 

политичку ситуацију у Турској а у циљу безбедности учесника у акцији, 

задужује се Комисија да на основу својих сазнања као и прикупљених 

мишљења-сугестија Амбасаде Турске у Београду, Амбасаде Србије у Анкари, 

мишљење МУП-а Србије, достави свој став о одржавању ове експедиције УО 

ПСС, који ће на основу достављеногм донети коначну одлуку о одржавању и 

суфинансирању ове експедиције.  

  3.5. Комисија за спелеологију је поднела извештај о раду који је достављен 

члановима УО ПСС. 

Похваљен је рад Комисије, констатовано да ради све више и боље. 
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  3.6. Комисија за спортско пењање је предала свој извештај о раду између две 

седнице УО. Рад Комисије је похваљен од стране Начелника ПСС. 

Одржана је акција под називом „Посета репрезентације такимичењу у 

иностранству“ која је одржана у Прилепу 09. и 10. априла 2016. године. Петоро 

пењача на такмичењу у спортском пењању, дисциплина болдер је 

представљало ПСС и том приликом заузели 2. место у мушкој и 3. место у 

женској конкуренцији. 

  3.7. Комисија за пењање у леду и драјтулинг је предала извештај о раду у 

протеклом периоду. 

Комисија мења назив и убудуће ће се звати: 

Комисија за такмичарско пењање у леду и драјтулинг.  

  3.8. Комисија за алпинизам није поднела извештај. 

  3.9. Комисија за остале такмичарске дисциплине – није било активности између 

две седнице УО. 

3.10. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију - је поднела свој 

извештај. 

3.11. Комисија за службу водича је доставила своје извештаје о раду. Достављен је 

извештај и са одржане обуке за II категорију водича. 

Ради се на прикупљању материјала за нова скрипта. 

3.12. Комисија за превентиву и безбедност у планинама - није доставила свој 

извештај. 

Чланови УО су се сложили да Јелена Јаковљевић изврши унос спорстих резултата у 

софтвер Резултати спортиста Србије, Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије. 

Резултати ће бити приказани и на сајту ПСС. 

4. Категоризација спортиста 

Због повреде председника Комисије за награде, признања и категоризацију 

предвиђене активности су одложене. Председници Комисија ће контактирати Л. 

Попару. Задужује се Начелник ПСС да са Л. Попаром договори термин одржавања 

састанка. 

5. Обележавање 115 година планинарства у Србији 

Планиране активности везане за промовисање 115 година планинарства у Србији се 

одвијају по плану: 

- Штампа проспекта-књижице о ПСС (на српском и на енглеском) ће се урадити до 

састанка БМУ у Вршцу, 

- Планинарски гласник ће целе наредне године носити лого 115 година 

планинарства, 

- А. Марковић је клубовима за које је задужен послао обавештење у којем позива 

клубове/друштва да у својој средини организују академије и сличне 

манифестације посвећене популаризацији планинарења и упознавања грађанства 

са планинарењем, да акције за грађанство и децу школског узраста буду 
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осмишљене краћим и атрактивним стазама у складу са Стратегијом развоја спорта 

у Републици Србији тј. Стратегијом развоја планинарског спорта за период 2014. -

2018. године…  

Допис сличног садржаја би, поред Канцеларије ПСС која је такав допис послала, 

требало да пошаљу и чланови УО клубовима/друштвима за која су задужени. 

- Акција чишћења 115 чесама тј. извора у Србији је у току – пријављено је око 20 

чесама. Своје активности су пријавили: Победа, Авала, Бељаница, Копаоник, 

Јастребац, Гвоздац, Железничар 2006. (Врање). 

- Прикупља се грађа за монографију о доајенима планинарства, 

- 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, акције у вези EURORANDО. 

- Биће објављена и монографија са 115 фотографија наших планина. 

6. Службе и комисије 

Начелник је присутне известио о томе да друштва/клубови достављају своје пријаве 

за организовање акција у 2017. години а по расписаном Конкурсу за РА, ТА, 

Планинарско оријентационо такмичење, трекинг лигу, пешачење и планинарење, 

планинско трчање, експедиције, спортско пењање и драј тулинг. Само пријаве које 

су достављене до 10. маја 2016. године биће узете у разматрање. 

6.1. Комисија за пешачење и планинарење – друштва/клубови достављају своје 

пријаве за организовање Републичких и Традиционалних акција у 2017. 

години. 

6.2. Комисија за високогорство и експедиције – УО ПСС се сложио да се 

организатору експедиције Охос дел Саладо пребаце одобрена средства. 

 Из Непала је добијен позив за Дијамански јубилеј.  

6.3. Комисија за алпинизам и турно скијање – добијено је Саопштење 

Алпинистичког одсека „Др Растко Стојановић“ поводом погибије Петра 

Берилазића приликом вршења алпинистичког успона на Борском Столу 01. 

априла 2016. године. Није добијен извештај ГСС-а. 

 Управни одбор ПСС је добио пријаву Комисије за алпинизам поводом 

нерегуларно одржаних почетних алпинистичких течајева зимске технике која 

се односи на ПК Пентракс и КЕС Армадило. 

АОЧ треба да достави име свог представника који ће учествовати у раду 

Комисије. 

6.4. Комисија за пењање у леду – Управни одбор ПСС је једногласно усвојио састав 

ове комисије како следи: 

 - Катарина Мановски 

 - Данијела Бабовић 

 - Синиша Зораја 

Драј тулинг – биће организована такмичења у Словенији (3 кола), Хрватској (2 

кола) и у Србији (1 коло - Бељаница). 
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6.5. Комисија за спортско пењање – Комисија у новом саставу је почела са радом. 

У току је поступак преузимања опреме која се налази код чланова претходне 

комисије тј. њено враћање у магацин. 

 Обавеза Комисије је да сачини Реистар спортских смери. 

 Управни одбор ПСС је једногласно донео одлуку да се поднесе пријава Већу 

части против Благоја Доброте и Слободана Буловића као Првостепеном органу  

а по чл. 47 Статута ПСС. 

6.6. Комисија за спелеологију је предала извештај. 

Комисија је у годишњем плану предвидела одлазак у Француску који ће, уз 

једногласно подржавање чланова Управног одбора, бити промењен те ће 

Комисија упутити своје чланове у Иран. 

6.7. Комисија за планинарску оријентацију – ПСС и ПСД „Стражилово“ 

организовали су у суботу 12.03.2016. године планинарско оријентационо 

такмичење за 1. коло Лиге ПОТ ПСС. Такмичарски центар је био планинарски 

дом на Стражилову. Такмичење се одржало у следећим категоријама: пионири - 

пионирке (до 15 година), омладинци - омладинке (до 20 година), сениори - 

сениорке, ветерани - ветеранке (преко 45 година). Пропозиције и  бодовање су 

били  по важећем правилнику ПСС. Такмичење је екипно (три члана). 

 У оквиру плана активности ПСС организована је обука из планинарске 

оријентације. Обука је одржана на Рајцу у периоду 18.- 20. март 2016. године. 

Обуку је завршило 47 полазника из 11 клубова/друштава из Србије и БиХ. 

Учесницима обуке су додељене дипломе. 

6.8. Комисија за планинарске објекте –  Остаје задужење Комисије да на сајту ПСС 

изврши допуне везане за планинарске домове. 

 Планинарски савез Београда је послао Молбу за финансијску помоћ за опремање 

планинарске куће „Тара“ на Калуђерским барама на Тари. Управни одбор је 

одобрио помоћ  у висини од 110.000,00 динара која ће бити реализована пошто 

је начелно постигнут договор о процентуалном сувласништву Планинарског 

савеза Србије над тим објектом. 

6.9. Комисија за остале планинарске дисциплине – У оквиру ове комисије 

формирана је: 

 Подкомисија за планинарско трчање са препрекама у следећем саставу: 

 - Драгана Рајбловић 

 - Немања Чизмић 

 - Милица Тубин 

6.10. Комисија Службе водича 

- 7. маја 2016. године одржаће се пријемни испит за III категорију водича на 

Авали, 

- предстоје договори са Словенцима око обуке ледног пењања која би се одржла 

крајем маја – почетком јуна, 

- програм обуке за водиче испод III категорије биће припремљен за следећу 

седницу Управног одбора Планинарског савеза Србије. 

6.11. Комисија за планинарске терене – у рад Комисије се укључио и А. Луховић. 

Планирано је да се поставе трекови на сајт Планинарског савеза Србије. 
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Добијен је допис Геодетског завода у виду молбе за доставу геопросторних 

података који се односе на планинарске стазе, планинарске објекте, биваке и 

слично. 

6.12. Комисија за рад са младима – У периоду 14 - 20. август 2016. године у Овчар 

бањи ће се одржати Global Youth Summit 2016 под покровитељством УИАА а у 

организацији Комисије за рад са младима Планинарског савеза Србије. 

 Информација о одржавању ове манифестације још није објављена на сајту 

УИАА јер нисмо доставили осигурање организатора (тражи се Осигуравајућа 

кућа која ће хтети да изврши услугу). 

6.13. Комисија за планинарско образовање - Јединствени правилник о оспосо-

бљавању је у фази израде. 

6.14. Комисија за маркентишку делатност – НИС а.д. је расписао Конкурс за 

доделу финансијских средстава за реализацију пројеката из области спорта, 

културе, заштите животне средине…који ће се реализовати на територијама 

одређених градова. 

 Став Управног одбора је да би сви клубови/друштва из градова који су наведени 

у Конкурсу требали да аплицирају. Рок за доставу апликације је 31. мај 2016. 

године. 

6.15. Издавачки савет – донесена је одлука да се подржи штампање књиге „Мој 

Еверест – сан и јава“ Драгане Рајбловић. Промоција књиге одржана је 20. априла 

у УК Вук Караџић и била је веома успешна (промовисане су жене у спорту, 

приказан кратак филм о успону на Еверест…). 

6.16. Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад – на основу 

постојећег Правилника о делегатима и усвојеног Материјала за стицање и 

обнављање дозвола за рад делегата усвојеног на 11. седници Управног одбора 

Планинарског савез Србије организоваће се испит за делегата те је потребно да 

Комисије доставе своје предлоге судија и делегата до следеће седнице Управног 

одбора. 

6.17. Комисија за вођење регистра је направила Регистар. Наглашено је да спортисти 

који учествују на такмичењима морају да имају лекарско уверење, Комисија за 

спортско пењање мора да размотри  регистар спортских пењача као и то да ће се 

обратити пажња на обука за тренере. 

7. Нови Закон о спорту и усвајање приспелих правилника 

7.1 Увојен је нови Закон о спорту. 

Планинарски савез Србије је оформио Комисију која ће радити на предлогу 

новог Статута. 

Предсесдник комисије Д. Гогић је присутне упознао са динамиком рада на 

изради предлога новог Статута. Предлог Статута ће бити дат на разматрање и 

јавну расправу након чега ће бити сачењен коначни предлог Статута који ће 

бити дат на усвајање на Скупштини Планинарског савеза Србије која ће се 

одржати у новембру 2016. године. 

7.2. Министарство омладине и спорта је 21. априла т.г са стипендистима извршило 

потписивање Уговора о стипендирању. 
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7.3. Комисија за алпинизам је, члановима Управног одбора електронским путем, 

доставила предлог Правилника за организовање почетног алпинистичког течаја 

и испита за звање „млађи алпиниста – приправник“ и програм обуке. 

Предлог правилника је једногласно увојен. 

8. БМУ 

Организационе припреме за састанак БМУ који ће се одржати у периоду 27 – 29. мај 

2016. године у Вршцу, а у склопу обележавања 115 година планинарства у Србији су 

у току. 

Председник БМУ треба да достави коначни Дневни ред овог састанка. 

Пријаву за учешће на овом скупу доставила су четири Савеза, очекују се пријаве 

осталих шест Савеза. Долазак на састанак је најавио и председник УИАА, 

председник Чешке планинарске асоцијације, председник КАИ као и председник 

немачког Алпин клуба. 

Пристигле су и пријаве за учешће неких чланова Управног одбора Планинарског 

савеза Србије. 

9. ЕРА 

Планинарски савез Србије има обавезу да доставимо списак акција које 

пријављујемо за Еурорандо. 

10. Европска планинарска организација 

Б. Мићић је 2. априла у Милану присуствовао састанку који је организовао Club 

Alpino Italiano (КАИ). Разговарало се о циљевима и принципима рада будуће 

организације. Формирана је радна група са задатком припреме оснивачког 

документа, у саставу у коме су представници немачког, италијанског, грчког, чешког 

и српског савеза (Б.Мићић). Први састанак ће бити у Немачкој, а прва верзија треба 

да буде представљена на следећој скупштини УИАА. 

11. УИАА 

11.1. УИАА припрема стратешки план 2017 – 2020. 

11.2. Стигла је објава о одржавању интернационалног скијашког фестивала 2016. у 

Кини. 

12. Разно 

12.1. Надзорни одбор Планинарског савез Србије је доставио Извештај о разматрању 

приспелих захтева за учлањење између две седнице Управног одбора 

Планинарског савеза Србије. 

На основу достављеног Ивештаја Управни одбор је донео одлуку, а по 

препоруци Надзорног одбора, како следи: 

- Планинарско смучарски клуб Хајдук из Куле није доставио комплетну 

документацију – потребно је да изврши допуну документације, 

- Планинарко друштво Карпати из Беле Цркве није доставило комплетну 

документацију – потребно је да изврши допуну документације, 
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- Спортско-пењачки клуб Black Rock из Београда није од документације 

поднео ништа сем Захтева за пријем – потребно је да изврши допуну 

документације, 

- Планинарски клуб Торник из Чајетине извршио је допуну достављене 

документације те стекао статус придруженог члана Планинарског савеза 

Србије, 

- Планинарско смучарско друштво Златар из Београда је поднело комплетну 

документацију у којој се уочавају неслагања. На основу Извештаја 

Надзорног одбора, Управни одбор је размотрио  насталу ситуацију по овом 

питању и одлучио да се овај захтев не може прихватити јер не одговара 

чињеничном стању. 

- Планинарски клуб Каменац из Груже је доставио документацију коју треба 

да допуни. 

- Планинарско друштво Стрешер из Сурдулице је поднело комплетну 

документацију те стекао статус придруженог члана Планинарског савеза 

Србије. 

12.2. ПК Капетан Ангел са Цетиња организује 22. маја т.г. шести по реду Ловћенски 

планински маратон 

12.3. Coca-cola систем у Србији организује јавне бесплатне тренинге за грађане у 

Coca-cola активним зонама у 39 градова широм Србије. 

12.4. Спортски савез Србије је расписао конкурс за доделу „Мајске награде“. 

Предлог са образложењем је потребно доставити до 11. маја т.г. 

12.5. Добијен је допис удружења Еко центра Медведник – Завојшница везан за 

уништење екосистема планине Медведник. 

12.6. Беоспорт је послао предлог Уговора о сарадњи са веома повољним условима за 

планинаре (20% попуста на неснижене цене артикла као и 5% попуста на 

акцијске цене). Управни одбор је подржао потписивање овог Уговора. 

Седница је завршена у 1720. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р.  


