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З А П И С Н И К  
са 17. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 14. децембра 2016. године 

Присутни чланови УО: Б. Мићић, Д. Гогић, Б. Божовић, И. Планић, Н. Милошевић,                   
Р. Кнежевић, А. Марковић, И. Андрејић,  В. Матковић,                
Ф. Демчовић, Р. Филиповић, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: / 
Остали присутни: Б. Трајковић,  В. Шкрбић, З. Контић, Л. Попара, Ј. Јаковљевић, У. 

Гвозден, Д. Рајбловић, А. Рашин, М. Јанковић, Н. Јовановић 

Седница је почела у 1220 а председник Планинарског савеза Србије предложио је за ову 
седницу следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 16. 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 – коначна верзија 

  5. Категоризација спортиста 

  6. Осигурање чланства и чланарина за 2017. годину 

  7. БМУ  

  8. ЕРА 

  9. ЕУМА 

10. УИАА 

11. Разно 

Предложени Дневни ред је усвојен једногласно. 

1. Усвајање  Записника са 16. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 16. редовне седнице Управног одбора је достављен члановима Управног 
одбора електронским путем. Стављена је примедба на тачку Разно у првој алинеји ће 
недовољно добро формулисана реченица „Одзив комисија за реализацију сајма је 
био недопустиво мали, па је сав терет пао на саму канцеларију Савеза“ бити 
избрисана и уместо ње ће стајати „На жалост, до договореног рока за доставу 
материјала од стране Комисија одзив је био недопустиво мали. Очигледно је да ће 
највећи део терета за опремање штанда опет пасти на  Канцеларију Савеза“. 
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2. Преузете обавезе са претходних седница 
2.1. Унос података у базу електронске евиденције чланства Планинарског савеза 

Србије се наставља. 

2.2. Превод књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл) ће уследити после завршетка 
речника – није ништа ново урађено. 

2.3. Комисији за планинарске терене остаје обавеза уношења планинарских стаза у 
електронску базу Планинарског савеза Србије. Како се сарадња са Бојаном 
Дулејаном по овом питању, као и неспоразуми око евиденције чланства не 
решавају, предузети кораке да се нађе ефикасније решење.   

2.4. 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 за следећу годину јер ништа није урађено по овом 
питању. Канцеларија преузима обавезу да пронађе најбоље решење тј. понуду. 

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

2.6. Потпребно је у што краћем року потписати уговоре са акредитованим 
високошколским установама  а ради школовања спортских стручњака. 

2.7. 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. Затражити да хитно доставе писани извештај, а у супротном 
покренути поступак у складу са новим Статутом ПСС. 

2.8. Уговор између Планинарског савеза Србије и Горске службе спасавања Србије 
још није потписан. 

2.9. Прикупљене су понуде за куповину сета за електронско очитавање времена 
такмичара. Потребно је да се изабере најповољнија понуда и изврши куповина. 

2.10. Остаје задужење да Л. Попара и Б. Божовић направе предлог идејног решења 
дипломе Планинарског савеза Србије. 

2.11. Задужују се Комисије да доставе своје програме образовања Комисији за 
планинарско образовање. 

2.12. Обавити разговор са председником Комисије за превентиву и безбедност у 
планинама и за следећу седницу Уравног одбора и, уколико је то потребно, 
сачинити предлог допуне новим члановима. 

3. Извештај Начелништва и Комисија о одржаним  и планираним акцијама Савеза 
3.1. Комисија за планинарење и пешачење – Председник Комисије је присутне 

известио да су у периоду између две седнице Управног одбора одржане 
следеће акције: 
- РА „Јежевац“ – Хомоље у организацији ПК Вукан – извештај предат 
- ТА „Овчар – Каблар“ у организацији ПК Железничар Београд – извештај 

предат 
- РА „10. Шаторице“ – Копаоник у организацији ПК Копаоник Лепосавић – 

извештај предат 
- ТА „Стазама Колубарске битке“ – Ваљевске планине у организацији ПСД 

Ћира – извештај није предат 
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Комисија је доставила предлог Правилника о бодовању учешћа 
планинарско спотских организација/клубова на Републичким 
планинарским акцијама који је прослеђен члановима Управног одбора. 

Након дискусије чланова Управног одбора (Р. Вукосављевић, А. Марковића, Р. 
Филиповића), прихваћених допуна на самој седници и констатације Начелника 
да примедбе и сугестије по могућности треба да буду достављене благовремено 
предлог Правилника је једногласно усвојен. 

Задужује се председник Комисије да комплетира извештаје о обележавању 
Међународног дана планина и достави их Канцеларији Савеза како би се у 
одређеном формату послали УИАА. 
Извештаји контролора са Републичких и Традиционалних акција достављати и 
члановима Управног одбора. 
Комисија ће извештај, у кратким цртицама и са приказаним постигнутим 
резултатитма, доставити Канцеларији Савеза како би био постављен и видљив 
на нашем сајту. 

У циљу ефикаснијег рада комисије иста је допуњена чланом Управног одбора 
Р. Кнежевићем. 

3.2. Комисија за планинарску оријентацију  је успешно радила. 

- Достављен је извештај за 2016. годину, 
- Одржан је Камп за младе перспективне спортисте у Овчар бањи, 
- Председник Комисије је присутне известио да постоје проблеми у 

комуникацији са Оријентиринг савезом око термина такмичења, 
- Комисија ће као и остале комисије након одржаних активности достављати 

Канцеларији Савеза извештај прилагођен и пригодан за постављање на сајт 
Савеза, 

- Председник Комисије је предложио допуну комисије. Предложио је то буду 
Вања Грозданић и Александар Марковић из Голије (Ивањица). Предлог је 
једногласно усвојен. 

- Још једном је наглашена потреба за куповину сета за електронско очитавање 
времена такмичара. 

-   Комисија до краја јануара мора да достави предлог правилника по коме ће се 
одржати следеће првенство БМУ 

3.3. Комисија за планинарски трекинг  је успешно извела предвиђене активности, 
одржано 7 кола а планом за следећу годину предвиђено је да се одржи 9 кола 
трекинг лиге Србије. 

Комисија има задатак да размисли о висини котизације и стимулисању младих 
тј. деце. 

При наплати котизације организатор има обавезу да уплатиоцу изда рачун тј. 
признаницу. 

Након дискусије усвојен је предлог Правилника трекинг лиге Србије. 

3.4. Комисија за високогорство и експедиције – одржан је састанак Комисије и 
Начелништва. Комисија тренутно ради са два активна члана А. Рашином и М. 
Арсић, двојица не желе да се укључе у рад а М. Ердељан је дао оставку. 
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Потребно је да се до следеће седнице Управног одбора припреми предлог 
пријема нових чланова ове Комисије. 
Комисија има задужење да за следећу седницу Управног одбора  припреми 
дугорочни план активности за наредни период који ће обухватити и рад са 
младима. 

Достављен је извештај за 2016. годину, остаје задужење да доставе и 
фотографије како би извештај био комплетан. 

3.5. Комисија за службу водича – чланови наставног тима Службе као и одређен 
број водича били су у Словенији и Италији на обуци за вођење Виа ферата. 

На Авали је 03. децембра одржан Збор водича. Обука водича II категорије ће 
се, према програму, одржати у фебруару следеће године на Сопотници. 

Комисија има обавезу да у 2017. години уради предлог Правилника за пешачке 
водиче – ЕРА водиче (испод III категорије), предлог Правилника о обуци 
водича за вођење група кроз кањоне,   као и предлог Програма обуке водича за 
вођење група на сајлом трајно обезбеђеним планинарским путевима. 

Начелник Службе водича обавестио је управни одбор о току припрема за 
одлазак на експедицију на Памир ради обуке водича I категорије. 

3.6. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 
трчање са препрекама  је ове године реализовала 7 трка и доставила извештај.  

Доставила је план активности за 2017. годину у којој ће бити организоване 4 
трке, а успостављена је и сарадња са Комисијом за спортско пењање са којом 
планира заједничке активности. 
Комисија ради по постојећем усвојеном Правилнику такмичења у планинском 
трачању. 

  3.7. Комисија за спелеологију је доставила извештај о раду за претходни период. 
Активно се воде и разговори о сарадњи са Академским спелеолошко-
алпинистичким клубом и њиховим поновним уласком у ПСС. 

Комисија има задужење да направи предлог Правилника о обуци као и уреди 
постојеће, да прикупи спелеолошке картоне и евидентира активне спелеологе у 
ПСС. 
Достављене су понуде везане за куповину бушилице за потребе ове Комисије. 
Чланови Управног одбора су одобрили куповину и она ће бити реализована 
након ове седнице. 

Камп за младе перспективне спортисте је одржан али би следеће године морао 
да обухвати младе из више клубова широм Србије, извештај са фотографијама 
је достављен и видљив на нашем сајту. 

3.8. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију – о предлогу за 
категоризацију спортиста Планинарског савеза Србије биће речи у наставку 
овог записника. 

Након дискусије чланова Управног одбора као и присутних председника 
Комсија о чл. 17, везано за подизање критеријума за стицање спортског статуса 
врхунски спортиста прихваћена је измена Правилника о националној 
категоризацији врхунских спортиста и Правилник  као такав усвојен. 
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3.9. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама – док се не обави разговор 
са председником ове Комисије и иста не допуни новим члановима 
Начелништво преузима рад Комисије. 

Начелништво је по задужењу са прошлог састанка направило предлог обрасца 
Пријава несрећног случаја насталог током спортских планинарских активности 
који је прослеђен члановима Управног одбора електронским путем. Након 
дискусије и евидентиране допуне, образац Пријаве несреће је једногласно 
усвојен. 

До наредног Збора водича Служба водича ће направити анализу повреда 
планинара насталих при извођењу планинарских активности. 

3.10. Комисија за регистре – ради на изради образаца и регистра. 
Урађен је Регистар спортских стручњака, Регистар образаца Планинарског 
савеза Србије је усвојен  а потребно је да се сачини и: 

Регистар спортиста – Л. Попоара 
Регистар клубова/друштава – С. Вељковић 

3.11. Комисија за издавање, обанављање и одузимање дозволе за рад спортском 
стручњаку је радила на издавању дозвола за рад члановима Службе водича. 
Предстоји издавање дозвола за рад спортским стручњацима, клубовима… 

3.12. Комисија за алпинизам и турно скијање – није доставила извештај о раду за ову 
годину. 
Аплинистички правилник је прошле године усвојен и видљив на нашем сајту. 

Усвојени су обрасци: 
- Пријава основног алпинистичког течаја летња техника, 
- Пријава основног алпинистичког течаја зимска техника, 
- Извештај о раду алпинистичког Клуба-Одсека-Секције за годину 
као и: 

- Правилник за организовање напредног алпинистичког течаја и испита 
за звање „Алпиниста – старији припревник“ и програм обуке 

М. Јанковић члан ПК Вукан из Пожеревца донео је одлуку Клуба о оснивању 
Алпинистичког одсека Вукан која је прихваћена од стране председника 
Комисије за алпинизам и Управног одбора. Преузети су, од стране председника 
Комисије за алпинизам, и алпинистички картони чланова овог одсека. 
Следеће године у јануару биће организован табор турно скијања. План 
Комисије је да почев од следеће године заинтересује што више планинара за 
ову врсту активности и организује такмичења. 

Комисија има задатак да направи предлог рада везан за турно скијање за 
наредну годину као и предлог Правилника о турно скијању. 

3.13. Комисија за спортско пењање – доставила је извештај о раду за протекли 
период. Више клубова је извело обуку те је спортско пењање богатије за 44 
нових пењача, а одржано је и полагање за инструкторе спортског пењања. 
Испит су полагала 4 кандидата од чега су три положила испит. 

Комисија је успоставила сарадњу са Комисијом за планинско трчање, а требала 
би да постоји и сарадња са Комисијама за пењање у леду и драј тулинг као и са 
Комисијом за алпинизам.  
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Потребно је успоставити међународну сарадњу и покренути организацију 
сусрета спортских пењача на нивоу БМУ.  
Потребно је преиспитати место пењања у навези у систему обуке спортских 
пењача, пре свега за инструкторе спортског пењања.  
Похваљен је рад Комисије. 

Председница Комисије је обавестила УО да је Сташа Гејо постигла зaпажени 
резултат и испењала смер тежине 10+. 

Веће части има обавезу да реши предмет везан за суспензију Б. Доброте и С. 
Буловића. 

3.14. Комисија за такмичарско пењање у леду и драјтулинг – је имала запажене 
резултате обзиром да је ове године почела са радом. 

Управни одбор је усвојио предлог Правилника и Пословника о раду 
комисије за драј тулинг и такмичарско пењање у леду. 

3.15. Комисија за планинарске објекте – А. Луховић није у могућности да настави 
раду у овој комисији. Потребно је да се ова комисија обнови новим члановима. 
Љ. Станојевић, члан Управног одбора је прихватила рад у комисији и обавезала 
се да обави разговоре и за следећу седницу Управног одбора направи предлог 
нових чланова. 

3.16. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је направила сет образаца 
који ће бити приказани на сајту Савеза. 
Доставила је предлог Правилника о садржини програма стручног 
оспособљавања из уже стручне области – планинарство који је усвојен са 
једним уздржаним гласом.  

Начелник ПСС подсетио је преседнике Комисија на садржај става 4 члана 75 
Статута који каже: '' Програме и садржаје планинарске обуке усваја Управни 
одбор Савеза на предлог Комисије за обуку и усавршавање у планинарству''. 

3.17. Комисија за планинарске терене – наставља да ради на уносу стаза на сајт 
Савеза, сви клубови/друштва су добили упитник, а трећина од укупног броја је 
доставила податке. Упитници – обрасци ће бити постављени на сајт Савеза. 

И. Вељовић је дао оставку тако да Комисија броји три члана и треба је 
допунити. 

Комисија има задатак да за следећу седницу припреми предлог Правилника као 
и предлог Пословника о раду ове комисије. 

Планинатски савез Словеније је доставио позив свим планинарским савезима 
екс Југославије у коме наводе да ће они пријавити црвено-белу маркацију 
заводу за интелектуалну својину, за територију Словеније, а да ми преко њих 
обезбедимо исто то право за територије на којима делују наши савези. Предлог 
је једногласно усвојен. 
Начелништво је предложило усвајање два правилника: 

- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ПСС – 
усвојен једногласно, 
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- Правилник репрезентације Србије у планинарско спортским 
дисциплинама – усвојен једногласно. 

Све Комисије имају обавезу да по завршетку обуке чланства Комисији за обуку и 
усавршавање у планинарству доставе извештај о одржаној активности.  
Обзиром да је усвојен Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности 
ПСС потребно поништити правилник: 

- Дисциплински правилник Комисије за спортско пењање Планинарског савеза 
Србије од 17.09.2014. 

Усвојен је и Правилник о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања 
дозволе за рад спортских стручњака потребно је поништити следеће правилнике: 

- Правилник о дозволи за рад спортских стручњака од 16. 4. 2015.  
- Правилник о праву на стручни рад у планинарском спорту од 16. 4. 2015. 
- Правилник о номенклатури спортских занимања и звања од 16. 4. 2015. 
- Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних 

послова у планинарству од 16. 4. 2015. 

Предлог је усвојен једногласно 
Председник Савеза је захвалио И. Планићу на труду уложеном на раду на 
правилницима у своје лично име и име свих присутних. 

Похвалио је и С. Вељковић и Ј. Илић које су унапредиле систем рада Канцеларије 
Савеза. 

4. Календар активности за 2017. годину – коначна верзија 
Чланови Управног одбора су, након разматрања и дискусије, донели одлуку да се у 
Календар активности за 2017. годину уврсте и следеће активности тј. акције: 
- РА „Рибникарови дани“ – ПСД Љуктен 
- ТА „Стазама Колубарске битке“ – ПСД Ћира 
- ТА „Гледићка трансверзала“ – ПД Жежељ -  промена датума одржавања 
- Фестивал женског планинарског спорта у Овчар бањи у септембру 2017.  

5. Категоризација спортиста 

Председник Комисије за награде, признања и категоризацију је усменим путем 
известио чланове Управног одбора и присутне да је, увидом у достављену 
документацију, направљен предлог за категоризацију спортиста Планинарског 
савеза Србије који чине: 44 високогораца, 9 спортских пењача и 1 алпиниста. 

Одлуку о прихватању предлога за категоризацију чланови Управног одбора донеће 
након електронске преписке тј. увида у електронски им достављене извештаје 
Комисије. 

6. Осигурање чланства и чланарина за 2017. годину  
6.1. Друштво за посредовање у осигурању „Ризико“ скупиће у име и за рачун ПСС 

понуде за осигурање нашег чланства по истим условима као и до сада, како би 
чланарина остала иста. Ова услуга нас неће коштати. На основу најповољније 
понуде, склопиће се нови уговор за осигурање чланства. Осигурање чланства 
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Планинарског савеза Србије тећи ће од 01.01.2017. године до 01.01.2018. 
године. 

6.2. Управни одбор Планинарског савеза Србије донео је одлуку да цене чланских 
маркица, књижица и Планинарског гласника у 2017. години остану исте као и 
ове године а како следи: 

- чланска маркица: 400,00 динара 
- чланска књижица: 100,00 динара 

- Планинарски гласник: 100,00 динара по броју 
 (тј. 400,00 динара – годишња претплата за 4 броја) 

7. БМУ 
- Следећа седница БМУ биће одржана 02 - 04. јуна 2017. године у Колашину у Црној 

Гори. 
- По преузетој обавези на састанка БМУ у Вршцу ове године, Планинарског савеза 

Србије ће организовати успон на Mont Blanc 2017. 
Управни одбор је овластио ПК Победу да води ову експедицију. Програм успона 
биће направљен до 01. јануара 2017. године, преведен на енглески језик и послат 
свим чланицама БМУ. 

Пријаве за ову експедицију примаће се до 1. марта 2017. године 
- Следеће године ће се код нас одржати Балканско првенство у планинарској 

оријентацији. До краја јануара следеће године наш правилник ће претрпети измене 
тј. ускладиће се са словеначким правилником. 

8. ЕРА 
- У Копру - Словенија завршен је пут Е12 дужине 50 км. Б. Мићић је присуствовао 

свечаној отварању и у својству представника ЕРА поздравио овај догађај. У 
Хрватској ће се наставити радови на путу Е12. 

- Планинарски савез Србије, на предлог Б.Божовића који је усвојен једногласно, ће 
до краја године послати кандидатуру Б. Мићића за место председника ЕРА. 

9. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

Поводом иницијативе за формирање планинарске организације на нивоу Европе, у 
јануару наредне године ће се одржати састанак радне групе која ће дати коначну 
верзију предлога Статута. Један од чланова радне групе је и Б. Мићић. 

10. УИАА 

Пењање у леду, обзиром да је сезона у јеку, је веома актуелно у УИАА. Организују 
семинаре а дефинисани су и термини такмичења. 
Пењање на вештачкој стени ће од наредних летњих олимпијских игара бити 
олимпијска дисциплина. 
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11. Разно 

- Одржан је Сајам спорта на Београдском сајму у хали 1. Констатовано је да, сем 
Службе водича и А. Марковића члана Управног одбора, није било ангажовања 
осталих Комисија као ни чланова Управног одбора у припреми и реализацији 
истог па је сав терет пао на саму канцеларију Савеза. Потребно је да се за Сајам 
спорта наредне године више ангажују и Комисије и чланови Управног одбора. 

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

Седница је завршена у 1800. 

 Записничар, Председник ПСС, 
 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


