
 

1 | 8 

 

З А П И С Н И К  

са 15. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 29. августа 2016. године 

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

А. Марковић, В. Матковић, Ф. Демчовић, Р. Филиповић,                  

Љ. Попов, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: С. Плавшић 

Остали присутни: Б. Трајковић, З. Контић, Л. Попара, Ј. Јаковљевић, М. Ердељан,         

М. Детичек, У. Гвозден 

Седницу је отворио председник Планинарског савеза Србије, Борис М. Мићић у 1212 и 

предложио допуну Дневног реда за ову седницу у односу на Дневни ред из сазива за 

исту. 

Обзиром да није било примедби на допуну Дневног реда исти је допуњен тачком 8а. 

Европска планинарска асоцијација (ЕУМА). 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 14. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва о одржаним  и планираним акцијама Савеза и о раду  

            комисија и служби 

  4. Дани планинара Србије 2016. 

  5. Предлог новог Статута ПСС 

  6. БМУ  

  7. ЕРА 

  8. УИАА 

  8а. ЕУМА 

  9. Разно 

Предложени Дневни ред је усвојен једногласно. 

1. Усвајање  Записника са 14. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 14. редовне седнице Управног одбора је усвојен као и примедбе а 

односе се на тачку 3. - код Традиционалних акција у 2017. треба да стоји и акција 

Рибникареви планинарски дани, која ће се одржати у новембру у организацији ПСД 

Љуктен као и на тачку 7. – БМУ у којој треба да стоји да ће се у августу 2016. године 

одржати акција „100. година Боја на Кајмакчалану“ у организацији ПК Копаоник - 

Лепосавић. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Друштва/Клубови врше унос података у базу електронске евиденције чланства 

Планинарског савеза Србије. Постоји одређен вид неусаглашености на којима 

се ради.  
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2.2. Просторије у Дечанској улици су у функционалном стању. Наставља се 

преношење документације, потрено је извршити допуну канцеларијског 

намештаја, а следећа седница Управног одбора би могла да се одржи у 

просторијама у Дечанској. 

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

речника – није ништа ново урађено. 

2.4. Комисија за пешачење и планинарење је послала допис друштвима/клубовима 

да доставе своје коментаре-предлоге везане за правилнике за Републичке и 

Традиционалне акције и до сада није било било какавог одговора. 

 Задужује се А. Марковић да сазове састанак Комисије за пешачење и 

планинарење у циљу решавања проблема о вредновању Републичких акција. 

2.5. Теленор је послао нову понуду са новим пакетима услуга. Управни одбор ће на 

некој од следећих седници донети одлуку о томе да ли има потребе за 

склапањем новог уговора са њима. 

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

чланова Планинарског савеза Србије. Задужује се начелник Планинарског 

савеза Србије да припреми предлог везан за ино сертификате: да ли ће се и како 

верификовати и који од њих ће бити признати од стране Планинарског савеза 

Србије. Управни одбор ће се након свега изјаснити и донети коначну одлуку. 

2.7. ПСК Копаоник из Београда који је организовао акцију на Алпима није 

доставио извештај о несрећи која се догодила 18.06.2016. године на планини 

Канин. 

2.8. Одржати састанак са Комисијом за алпинизам. Састанак са КВЕ је одржан. 

2.9. Повлачи се задужење И. Андрејића да припреми критеријуме на основу којих 

ће се расписати конкурс за понуду, а све везано за осигурање чланства 

Планинарског савеза Србије следеће године јер ништа није урађено по овом 

питању. Канцеларија преузима обавезу да пронађе најбоље решење тј. понуду. 

2.10. Уговор између Планинарског савеза Србије и Горске службе спасавања Србије 

није потписан. 

2.11. Број преузетих чланских маркица од стране клубова/друштава чланица 

Планинарског сасвеза Србије до почетка ове седнице Управног одбора за 2016. 

годину износи 12.539 комада. 

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

уради. 

2.13. И. Планић је предложио Наставне теме и јединице за оспособљавање за 

предмет планинарство за Оперативног тренера. 

2.14. За следећу седницу припремити преглед о присуству и одсуству чланова УО на 

седницама УО. 

2.15. Задужују се И. Планић, Л. Попара и Б. Мићић да са Спортским савезом Србије 

промене статус категоризације спортиста за високогорство. 

3. Извештај Начелништва о одржаним  и планираним акцијама Савеза и о раду 

Комисија и служби 

- Начелник Планинарског савеза Србије је присутне известио о томе да је 

експедиција Елбрус 2016 одржана. Члановима Управног одбора је прослеђен 



 

3 | 8 

 

Записник са 13. састанка Комисије за високогорство и експедиције са предлогом 

да се ретроактивно  исплате предвиђена средства за учеснике ове експедиције. 

Након дискусије свих чланова Управног одбора и присутних потврђена је одлука 

донета на 14. седници Управног одбора као једина исправна. 

Финансијска средства педвиђена за ову акцију биће прикључена средствима која 

буду одобрена следеће године и искоришћена за финансирање припрема младих 

за ову врсту активности, а у складу са дугорочним планом и програмом који 

Комисија за високогорство и експедиције има задатак да припреми. 

- Наставља се уређивање правилника Планинарског савеза Србије који ће бити 

приказани на сајту Планинарског савеза Србије, 

- Обрасци Планинарског савеза Србије су у припреми и они ће бити доступни и 

приказани на нашем сајсту, 

- Резултате такмичења (имена учесника, назив клуба/друштва, освојено место, 

постигнуто време…) је потребно, најкасније 7 дана од дана одржаног 

такмичења, доставити Канцеларији ПСС, како би и они били објављени на сајту, 

- Резултате са такмичења је потребно достављати и Јелени Јаковљевић која је 

задужена за унос спортских резултата у базу Завода за спорт и медицину, 

- План акција за 2017. годину није доставила Комисија за високогорство као и 

Комисија за пењање у леду. 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење – председник Комисије је присутне 

известио о томе да се ради на усаглашавању Календара за 2017. годину 

(Традиционалне акције ће бити допуњене акцијом Штубеј - ПК Вукан из 

Пожеревца) као и на унапређењу Правилника Републичких и Традиционалних 

акција. 

Потребно је израдити и Правилник о бодовању учешћа планинарских удружења 

на Републичким акцијама као и типски образац извештаја са акција који би се 

достављали Канцеларији ПСС и били објављени на сајту Савеза.  

Следи списак акција одржаних између две седнице Управног одбора. 

 Традиционалне акције: 

- Стазама Букуље и Венчаца – извештаји нису предати, 

- Јухор – извештаји нису предати, 

- Повленски врхови – извештаји нису предати, 

- 17. Дунавске чаролије – извештаји нису предати 

Републичке акције: 

- 10. Врањански планинарски маратон – извештаји нису предати 

Дани планинара: 

Акција је одржана у периоду од 01. до 03. јула 2016. године под називом 

„Јастребац – зелено срце Србије“, на планини Јастребац. Усмени извештај на 

овој седници поднеће Д. Гогић у оквиру следеће тачке Дневног реда. 

3.2. Комисија за алпинизам и турно скијање је реализовала акције по програму. 

Комисија има обавезу да: 

-  достави Програм обуке за старијег приправника, 

- достави извештај како је решила статус АО Вукан, 

- достави списак алпиниста, приправника, инструктора алпинизма…Комисији 

за регистар. 
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3.3. Комисија за такмичарско пењање у леду и драјтулинг – председник Комисије 

је предала Извештај активности које следе у 2016. години којим је обухваћено 

учешће на такмичењима Хр-Сло-Срб лиге у драј тулингу, учешће на семинару 

за судије, спровођење тренажног процеса за учешће на такмичењима. 

Обзиром да не постоје одговарајући квалитетни услови за рад ове дисциплине 

потребно је да Комисија достави Управном одбору, у писаној форми, опис 

услова који су потребни за њихов рад како би се пронашао и опремио простор 

за тренажни процес и прибавила минимална адекватна опрема за такмичаре. 

 Потребно је да Комисија достави списак чланова Комисије како би се 

ажурирали постојећи подаци и објавили на сајту Савеза. 

3.4. Комисија за спортско пењање - комисија ради на оспособљавању младих, 

доставила је извештај - резултате са одржаног такмичења и исти су достављени 

члановима Управног одбора. 

Председник Комисије је чланове Управног одбора упознала са проблемима ове 

комисије. Такође је указала на потребу да се потпишу уговори о сарадњи са 

спортским факултетима. 

Комисија има обавезу да одговори клубу СПК Гецо на допис тј. приговор који 

је клуб ставио на Записник са 2. седнице ове Комисије, а везано за одржавање 

такмичење на Бељаници као и да одговори на Молбу КЕС Армадило везано за 

оснивање спортско-пењачке секције овог клуба. 

Задужује се Ј. Јаковљевић да наручи и прибави за библиотеку Планинарског 

савеза Србије три примерка припењачког водича „Јелашничка клисура“. 

  3.5. Комисија за спелеологију – је доставила извештај о раду за период 17.04.- 

18.08.2016. године. 

Српски тим није узео учешће на међународној спелеолошкој екскпедицији 

„Џоџар 2016“ јер се нико није пријавио на конкурс који је Комисија јавно 

расписала. 

Чланови Управног одбора су донели закључак уз обавезу да убудуће више раде 

на промовисању спелеологије. 

Балканска спелеолошка унија ове године организује међународну научно-

истраживачку експедицију која ће се одржати на Светој Гори у октобру. Нашој 

Комисији за спелеологију је упућен позив за учешће. Немања Милосављевић 

ће као учесник експедиције и руководилац групе  бити смештен у Манастиру 

Хиландар те је Манастиру упућено и писмо о томе.  

Обавеза Комисије је да достави Правилник о раду. 

3.6. Комисија за планинарску оријентацију – достављен је план активности за 2017. 

годину као и извештаји са одржанх такмичења 1. кола на Стражилову, 2. кола 

на Авали као и 3. кола у оквиру акције Дани планинара Србије на Јастребцу а 4. 

коло ће бити одржано на Хомољским планинама. Резултати ће бити објављени 

на сајту Савеза. 

 Предстоји Балканско првенство у планинарској оријентацији у Словенији на 

коју ће ићи репрезентација Планинарског савеза Србије састављена на основу 

постигнутих резултата. Пријава ће бити послата до 10. септембра т.г.  

 Србија ће бити домаћин Балканског првенства следеће године.  
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Прикупљају се понуде како би се за следећу годину обезбедио сет за 

електронско очитавање времена, следеће што је потребно су чипови, а све у 

циљу унапређења активности тј. такмичења у дисциплинама: планинарска 

оријентација, трекинг лига, планинско трчање, планински бициклизам. 

3.7. Комисија за планинарски трекинг – одржано је и предати су извештаји за 5. 

кола трекинг лиге као и промо трке на Јастребцу у оквиру акције Дани 

планинара Србије.  Последње 5. коло одржано је у Косјерићу, на такмичењу је 

учествовало 147 планинара. 

3.8. Комисија за остале такмичарске дисциплине – поднет је предлог Правилника о 

планинском трчању. Направљен је план планинских трка у 2017. години. 

 Одржане су 4 трке планинског трчања као и промо трка у оквиру акције Дани 

планинара на Јастребцу. 

3.9. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама – обзиром да нема 

извештаја о раду ове Комисије већ дуже време, као ни мишљења Комисије о 

инцидентима који су се догодили у последње време, чланови Управног одбора 

су се сложили да се за следећу седницу Управног одбора припреми предлог 

измене чланова ове Комисије 

3.10. Комисија за службу водича – на Сопотници је успешно је одржана обука 

водича III категорије. Обуку је похађало 42 полазника од којих један није 

положио. Предат је извештај са обуке и направљена анализа (пријаве за обуку 

водича III категорије ће се убудуће примати до краја марта). 

Чланови наставног тима Службе водича ће средином септембра отићи у 

Словенију на ледну обуку. 

Уводи се обука за пешачке водиче (испод III категорије). 

Обука водича II категорије ће се реализовати у фебруару следеће године. 

ПК Железничар из Београда је доставио Предлог за оснивање националног 

центра за обуку планинарских водича Планинарског савеза Србије на подручју 

Овчарско-кабрарске клисуре са седиштем у Овчар Бањи. 

3.11. Комисија за вођење регистра – је у протеклом периоду сачинила више 

Регистра Планинарског савеза Србије. Регистри о категорисаним спортистима  

су направљени на основу објављених података Спортског савеза Србије 

закључно са спортским резултатима у 2015. години. 

 На основу достављених података Канцеларији Савеза сачињен је Регистар 

спортских стручњака на основу Правилника о номенклатури спортских 

занимања и звања МОС. 

3.12. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију – поднела је 

извештај о раду између две седнице Управног одбора. 

Министарство омладине и спорта је 30. маја је усвојило нови Правилник о 

спортским гранама и спортским дисциплинама на који треба уложити 

приговор. 

Задужују се Л. Попара и Б. Божовић да направе предлог идејног решења 

дипломе Планинарског савеза Србије. 

3.13. Комисија за планинарско образовање – задужују се Комисије да доставе своје 

програме образовања Комисији за планинарско образовање. 
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 Испит за делегата Планинарског савеза Србије ће се полагати према Закону и 

нашем Правилнику. Управни одбор ће на следећем састанку именовати 

Комисију пред којом ће се испит полагати. 

 Потрбно је да се потпишу уговори о сарадњи са акредитованим спортским 

установама за образовање. 

3.14. Комисија за издавање, обанављање и одузимање дозволе за рад спортском 

стручњаку - Д. Јаћимовић је сачинио допис који је објављен на сајту Савеза и 

послат свим клубовима/друштвима чланицама Планинарског савеза Србије 

везано за оверу лиценце свих планинских водича II и III категорије који су 

завршили обуку и стекли лиценцу 2013. године и раније. Потребна документа 

наведена у допису треба доставити Канцеларији Планинарског савеза Србије 

најкасније до 15. октобра т.г. 

3.15. Комисија за планинарске објекте је прикупљене податке везане за планинарке 

домове објавила на сајту Савеза. План ове Комисије је да обиђу што више 

планинарских домова, фотографишу их, прикупе документацију и објаве или 

ажурирају већ постојеће податке. 

ПСД Цер је покренуло поступак за легализацију планинарског дома на Церу. 

3.16. Комисија за планинарсле тереме ради на предлогу Правилника о маркирању, 

наставља се унос трекова на сајт Савеза а почетком новембра т.г. ће бити 

одржана обука за маркиранте. 

3.17. Комисија за рад са младима – Global Youth Summit 2016. који је требало да се 

одржи од 14. до 20. август 2016. године у Овчар бањи отказан је, услед дуго 

чеканог одговора осигуравајућих кућа а које је утицало на касно постављање 

обавештења о одржавању на сајту УИАА. 

 Направљена је и уручена Захвалница ОШ „Миленко Кушић“ из Ивањице за 

изванредну сарадњу и постигнуте резултате у развоју планинарског спорта 

међу децом школског узраста. 

3.18. Комисија за маркентишку делатност – М. Манић је на иницијативу 

председника Планинарског савеза Србије, Бориса Мићића, испред 

Планинарског савеза Србије, 11 јуна т.г. био на Факултету за спорт и физичко 

васпитање у Београду, на Трибини ПРЕДУЗЕТНИШТВО У СПОРТУ 

(ИСКУСТВО И ПЕРСПЕКТИВЕ) и поднео извештај о томе. Организатори су 

истакли да ће сви учесници Трибине у догледно време добити целе радове – 

Зборник.  

4. Дани планинара Србије 2016. 

Одржана је акција Дани планинара Србије у периоду 01 – 03. јул 2016. године под 

називом „Јастребац – зелено срце Србије“, на планини Јастребац у организацији ПК 

Јастребац из Крушевца. Председник клуба Градимир Перић се извинио због 

немогућности да присуствује и лично поднесе извештај са ове акције те је извештај 

присутнима поднео Драгослав Гогић. 

Акција је окупила 555 планинара, учешће у овој акцији узело је 45 клубова/друштава 

из Србије као и група од 47 планинара из Словеније (који су дошли као гости ПК 

Победа Београд, заједно са 20 чланова ПК Победа) а најбројнији су били чланови ПК 

Јастребца. 
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У оквиру ове манифестације одржана је промо планинска трка, промо трка Трекинг 

лиге као и пешачко-планинарска активност традиционалним стазама различитих 

дужина и висинске разлике. 

У току акције учеснике су предводили водичи Планинарског савеза Србије а 

обезбеђивала екипа Горске службе спасавања Србије и све је протекло у најбољем 

реду. 

Одржано је предавање и демонстрација спортског пењања на природној стени, 

прeдавање о Виа фератама, ГСС предавање као и презентација књиге „Мој Еверест-

сан и јава“ Д. Рајбловић. 

Том приликом од стране Планинарског савеза Србије додељено је посебно признање 

Милораду Станковићу Белом у име захвалности за досадашни рад. 

03.07.2016. године одржан је састанак председника клубова/друштава у вези измена 

Закона о спорту и промена Статута Планинарског савеза Србије. 

Председник Планинарског савеза Србије и чланови Управног одбора су похвалили 

организацију и организатора ове манифестације и оценили највишом оценом. 

Постоји предлог да се Дани планинара Србије следеће године одрже у Прибојској 

бањи у организацији ЖПК Љесковац. 

5. Предлог новог Статута ПСС 

Прочитана је динамика рада везана за израду новог Статута ПСС и констатовано је 

да је приметно мало кашњење. 

Комисија је, након састанка председника клубова/друштава на акцији Дани 

планинара Србије и њихових сугестија и предлога допунила предлог Статута, исти 

ће бити прослеђен свим друштвима/клубовима. Предлози тј. сугестије од стране 

друштава/клубова биће примане до 30. септембра т.г. након чега ће се сачинити 

предлог Статута који ће бити разматран на седници Управног одбора средином 

октобра а који треба усвојити на 1. ванредној Скупштини Планинарског савеза 

Србије која ће се одржати 29. октобра 2016. године. 

Друштва/клубови имају обавезу да до 12. фебруара 2017. године своје Статуте, 

усклађене са Статутом Планинарског савеза Србије региструју код АПР. 

6. БМУ 

- Пројекат „10. врхова Балкана“ је завршен. 

- Одржана је акција „100. година Боја на Кајмакчалану“ у организацији ПК 

Копаоник из Лепосавића, али без подршке и учешћа чланица БМУ. Урађен је 

печат „Кајмакчалан 2521м“ који је остављен на врху. Захваљено је Р. Кнежевићу 

труду који је уложио и направио пропратни материјал за ову акцију. 

- Планинска звеза Словеније – омладинска комисија организује Међународно 

планинарско оријентационо такмичење (ИМОС 2016) које ће се одржати од 30. 

септембра до 02. октобра 2016. године у Словенији – Покљука. Задужује се 

председник Комисије за планинарску оријентацију да направи тим који ће нас 

представљати на овом такмичењу. 

- Наредне године Планинарски савез Србије ће организовати експедицију на Мон 

Блан. Задужује се В. Матковић да у сарадњи са Комисијом за високогорство и 

експедиције направи програм. 
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7. ЕРА 

Отказан је масовни одлазак на Еурорандо 2016 (Шведска). На конференцију ЕРА ће 

као делегати Планинарског савеза Србије ићи Б. Божовић и Б. Мићић. 

8. УИАА 

Генерална Скупштина УИАА ће се ове године одржати 15. октобра у Бриксену у 

Италији. Предлог да делегати Планинарског савеза Србије на овој Скупштини буду 

И. Планић и Б. Мићић је једногласно усвојен. 

Усвојен је и предлог да Л. Попара присусвује састанку Комисије за планинарење 

УИАА који ће се одржати 04 – 05. новембра у Петри у Јордану. 

8а. ЕУМА (European Union of  Mountaineering  Associations) 

ЕУМА је свим чланицама УИАА послала предлог Статута који ће бити разматран на 

Скупштини УИАА у Бриксену. Предлог овог Статута ће бити преведен за следећу 

седницу Управног одбора.  

9. Разно 

- Спортски савез Србије је свим надлежним националним гранским савезима 

упутио позив за састанак поводом одржавања 5. Међународног сајама спорта. 

Састанак на тему: „Организација петог међународног сајма спорта“ ће се 

одржатиу СО Стари град у Београду 06. септембра т.г. 

- Надзорни одбор није примио ни један захтев за пријем у чланство Планинарског 

савеза Србије. 

- ПД Пензионер из Новог Сада се суочава са проблемима унутар Друштва и тражи 

помоћ Савеза. Имаће састанак на коме ће се размотрити интеграција са ПСД 

Железничар из Новог Сада. 

- Направљен је преглед задужених чланова Управног одбора који ће бити 

контролори на Републичким акцијама које ће се одржати у наредном периоду 

како следи: 

1. Р. Вукосављевић – акција Гледићка транверзала, 10. септембра 2016 

2. А. Марковић – Дан чистих планина, 24. септембра 2016 

3. Н. Милошевић – акција Јежевац, 22. октобар 2016 

4. Р. Филиповић – акција Шаторице, 12 - 13. новембра 2016 

- Све Комисије имају обавезу да до 01. октобра 2016. године доставе свој план за 

2017. годину. 

Седница је завршена у 1850. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 


