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З А П И С Н И К  

са 16. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 19. октобра 2016. 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. Попов, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: / 

Веће части: С. Плавшић 

Остали присутни: Б. Трајковић,  В. Шкрбић, З. Контић, Л. Попара, М. Ердељан,           

М. Детичек, А. Марковић, Д. Божовић, Д. Рајбловић 

Седница је почела у 1215 а председник Планинарског савеза Србије предложио је за ову 

седницу следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 15. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

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

  4. Календар активности за 2017. годину 

  5. Статут ПСС 

  6. I ванредна Скупштина ПСС XXI сазива 

  7. БМУ  

  8. ЕРА 

  9. УИАА 

10. Разно 

Предложени Дневни ред је усвојен једногласно. 

1. Усвајање  Записника са 15. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 15. редовне седнице Управног одбора, обзиром да није било примдби на 

исти, а достављени су члановима Управног одбора електронским путем, једногласно 

усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Унос података у базу електронске евиденције чланства Планинарског савеза 

Србије је у току. Потребно да се више пажње и рада посвети овој активности 

након одржавање Скупштине Планинарског савеза Србије. 
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2.2. А. Марковић је, по задужењу, имао састанак са Комисијом за пешачење и 

планинарење у циљу решавања проблема о вредновању Републичких акција. 

Записник са састанка је достављен. 

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

речника – није ништа ново урађено. 

2.4. Комисији за планинарске терене остаје обавеза уношења планинарских стаза у 

електронску базу Планинарског савеза Србије. 

2.5. 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. 

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

уради. 

2.7. Јелена Јаковљевић је, по задужењу, купила за библиотеку Планинарског савеза 

Србије три примерка пењачког водича „Јелашничка клисура“. 

2.8. Потребно је у што краћем року потписати уговоре са акредитованим 

установама а ради школовања спортских стручњака. 

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

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

планини Канин. 

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

још није потписан - обавеза Б. Божовић. 

2.11. Одржати састанак са Комисијом за алпинизам. 

2.12. Чланови Управног одбора су добили преглед о присуству и одсуствовању 

чланова УО на седницама.  

2.13. Прикупљене су понуде за куповину сета за електронско очитавање времена 

такмичара. Потребно је да се изабере најповољнија понуда и изврши куповина. 

2.14. Остаје задужење да Л. Попара и Б. Божовић направе предлог идејног решења 

јединствене дипломе Планинарског савеза Србије. 

2.15. Задужују се Комисије да доставе своје програме образовања Комисији за 

планинарско образовање. 

2.16. 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. 

3. Извештај Начелништва и Комисија о одржаним  и планираним акцијама 

Савеза 

Извештаји између две седнице Управног одбора појединих Комисија су пристигли и 

биће достављени електронским путем члановима УО. 

3.1. Комисија за алпинизам и турно скијање је доставила извештај са одржане 

активности на Метеорима. 

3.2. Комисија за планинарење и пешачење – Именована од стране Управног одбора, 

Комисија за решавање проблема о вредновању Републичких акција је одржала 

састанак и доставила извештај о вредновању Републичких и Традиционалних 
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акција у 2015. који је прихваћен од стране Управног одбора. Комисија 

предлаже измену тј. допуну правилника о организовању Републичких и 

Традиционалних акција. 

Налаже се Комисији за пешачење и планинарење да до 01. новембра 2016. 

године припреми предлог правилника о бодовању и усклади са осталим 

правилницима. 

3.3. Комисија за планинарску оријентацију – је доставила извештаје о одржаним 

акцијама између две седнице Управног одбора. 

 Одржано је Балканско првенство у планинарској оријентацији у Словенији по 

пропозицијама Планинске звезе Словеније. Такмичење је организовано у 

оквиру Балканске планинарске уније (БМУ). 

Извештај са овог такмичења је достављен, председник Комисије је присутне 

известио о току догађања, приметио да су на такмичењу учествовали 

такмичари из свих земаља бивше Југославије и захвалио Савезу на подршци. 

Договорено је да следеће године, карајем септембра месеца, ми будемо 

домаћин и организатор такмичења. Комисија ради на усклађивању нашег 

постојећег правилника са словеначким. 

3.4. Комисија за такмичарско пењање у леду и драјтулинг – је предала извештаје о 

свом раду и наставља активности предвиђене предатим планом за ову годину. 

3.5. Комисија за спортско пењање – редовно доставља извештаје са такмичења 

предвиђене планом. Потребно је да се више пажње посвети активностима 

спортских пењача на вештачкој стени и успостави сарадња са Спортско 

пењачком федерацијом Србије. 

3.6. Комисија за високогорство и експедиције је доставила извештај и списак 

прелиминарних резултата за период 2014 – 2016. 

Бивши председник и члан Комисије М. Ердељан је, поводом своје оставке, 

захвалио на сарадњи. Похваљен је његов рад као и извештаји које је достављао, 

а који би требали да буду пример другим Комисијама. 

Наглашено је да се за наредни период пажљивије планирају експедиције како 

се не би догодило да се исте године на исти врх пење више пута а у 

организацији различитих клубова/друштава. 

3.7. Комисија за планинарски трекинг – председник Комисије А. Марковић је 

присутне известио да је успешно одржано 6. и 7. коло трекинг лиге на Рајцу 

(128 такмичара) и Грзи (132 такмичара) похвалио и захвалио се Горској служби 

спасавања Србије која је испратила сва такмичења. Извештаји за оба кола су 

предати.  

Приметно је да је интересовање за ову врсту активности у порасту, и да је ове 

године број такмичара три пута већи него прошле године.  

Комисија ради на предлогу правилника који би требао да почне да се 

примењује након усвајања од следеће године, а више пажње би требало да буде 

посвећено и обавези да такмичари имају уредне лекарске прегледе. 

Као и код осталих Комисија и ова има пропуста у организацији те се задужује 

Б. Мићић да закаже, почетком новембра месеца, састанак са комисијама 

Планинарског савеза Србије. 
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  3.8. Комисија за спелеологију – је одржала планирану акцију Банатски суходол и 

доставила извештај. 

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

стручњаку је почела са активностима и затражила од Службе водича да сви 

водичи доставе своја лекарска уверења. 

3.10. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама  која је почела са радом ове године има 7 трка. 

Планинрано је да се у 2017. години одржи  4 кола такмичења у планинском 

трчању са препрекама. 

3.11. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију – Све комисије 

Планинарског савеза Србије имају своје правилнике тј. програм школовања - 

оспособљвања кадрова. Задужује се Комисија да на основу постојећи направи 

један јединствени правилник. 

Л. Попара је доставио предлог - Образаца који ће бити дати на усвајање на 

следећој седници Управног одбора. 

Последњи рок за прикупљање потребне документације за категоризацију 

спортиста Планинарског савеза Србије је 30. новембар т.г. 

До 7. децембра 2016. године Специјалистичке комисије су у обавези да 

прегледају приспелу документацију и доставе предлог кандидата за добијање 

спортског статуса: врхунски спортиста, спортиста јуниорског и сениорског 

ранга и предлог листу спортиста за добијање стипендија. 

3.12. Комисија за службу водича – следеће године обележава 20 година Службе 

водича. 

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

организоваће се и обука за пешачке водиче (испод III категорије). 

3.13. 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. 

Начелништво има задужење да до следеће седнице Управног одбора направи 

образац пријаве несрећног случаја на планинарским активностима. 

4. Календар активности за 2017. годину 

4.1. Након разматрања и дискусије предложеног Календара активности за 2017. 

годину, исти ће бити допуњен и као такав прихваћен и усвојен, а потом 

објављен на сајту Савеза. 

При прављењу плана активности Комисије морају да одреде стратешки циљ, 

затим активности, а онда носиоце активност као и рокове до када се све то 

треба да оствари. 

4.2. Након разматрања и дискусије донета је одлука да се следећа Скупштина 

Планинарског савеза Србије одржи 4. марта 2017. године у Соко бањи. 

4.3. Усвојен је предлог Б. Божовића да се, у сарадњи са Министарством омладине и 

спорта, 16. септембар прогласи Даном пешачења у Србији. 
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Како се све више клубова/друштава пријављује за организовање акције 

пешачења и планинарења дошло се до идеје да сви клубови заинтересовани за 

ову врсту активности истог дана организују пешачење са грађанством. 

5. Статут  ПСС 

Комисија задужена за издраду предлога новог Статута ПСС је евидентирала 

предлоге и сугестије клубова/друштава дате на састанку председника тј. 

представника клубова на акцији Дани планинара Србије, као и предлоге који су од 

стране клубова стигле до 30. септембра т.г. (само пет клубова је доставило своје 

предлоге) и на основу тога сачинила предлог Статута. 

Чланови Управног одбора су након детаљног вишечасовног разматрања и 

усаглашавања предлога новог Статута исти прихватили. Након евидентираних и 

усвојених предлога са ове седници, исти ће бити постављен на сајт Савеза. Коначно 

усвајање обавиђе се на 1. ванредној Скупштини Планинарског савеза Србије која ће 

се одржати 29. октобра 2016. године. 

Статут ће након усвајања бити приказан на сајту Планиинарског савеза Србије, 

доступан свим чланицама Савеза како би са њим могли да ускладе своје Статуте и 

најкасније до 12. фебруара 2017. године их региструју код АПР. 

6. I ванредна Скупштина ПСС ХХI сазива 

Потврђено је да ће се I ванредна Скупштина одржи у Новом Пазару. У фази 

припреме је и пратећи материјал везан за одржавање ове Скупштине у виду 

потребних евиденционих образаца, гласачких листића, спискова распореда превоза 

делегата као и материјала који ће делегатима бити доступан на самој Скупштини. 

Овим поводом ће бити одржан састанак представника Планинарског савеза Србије 

са ПК Санџак из Новог Пазара, а везано за договор око организовања овог догађаја. 

7. БМУ 

Одржано је Међународно планинарско оријентационо такмичење (ИМОС 2016) у 

периоду од 30. септембра до 02. октобра 2016. године у Словенији – Покљука. 

Председседник Комисије је нагласио да је такмичење било веома успешно 

организовано, веома едукативно и оценио га највишом оценом. Резултати са овог 

такмиченја достављени су Савезу. 

8. ЕРА 

У Шевдској је одржан Еурорандо 2016 и ове године је изостало масовно учешће 

наших чланова. 

Одржана је и конференција ЕРА. Делегати Планинарског савеза Србије на 

конференцији су били Б. Божовић и Б. Мићић. 

9. УИАА 

УИАА је ове године Генералну Скупштину УИАА одржао 15. октобра у Бриксену у 

Италији.  Одлуком Управног одбора ПСС, Скупштини су присуствовали наши 

делегати И. Планић и Б. Мићић. 

Том приликом вођени су разговори са великим бројем представника других земаља 

чланица УИАА, успостављени нови контакти и могућности за сарадњу, размењена 
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искуства. Нарочито лепа сарадња је остварена са делегатима из земаља бивше 

Југославије. 

УИАА је добила пет нових чланица. 

Усвојена је стратегија УИАА за период 2017 – 2021. па нам предстоји усклађивање 

са истом. 

Одлазак наших делегата је оцењен као веома користан, добијене су нове идеје, 

сагледале нове могућности на унапређењу нашег Савеза. 

Истовремено се у Бриксену одржавао ИМС (International Mountain Summit) на коме 

се окупљају најпознатији светски алпинисти, а на коме се приказују филмови, 

одржавају предавања.  

На маргинама ове Скупштине одржан је и састанак ЕУМА (European Union of 

Mountaineering Associations) будуће европске планинарске организације.Разматран је 

Нацрт Статута. Учествовало је 25 представника европских асоцијација. Примедбе ће 

бити унете у Нацрт и даље се наставља рад на оснивању ове организације.  

Б. Мићић је члан радне групе. 

10. Разно 

- У периоду од 25. до 27. новембра 2016. године ће се одржати Сајам спорта на 

Београдском сајму у хали 1. Одзив комисија за реализацију сајма је био 

недопустиво мали, па је сав терет пао на саму канцеларију Савеза.  

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

савеза Србије. 

Седница је завршена у 1915. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 

 


