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З А П И С Н И К  С А  С А С Т А Н К А  П Р Е Д С Т А В Н И К А  У О ,  

К А П С С ,  А О В ,  К Е С  А Р М А Д И Л О  и  С П К  П Е Н Т Р А К С  

одржаног 11.02.2017. године, са почетком у 13:15 часова у просторијама ПСС 

Присутно:  

На иницијативу председника и начелника ПСС одржан је састанак на коме су 
присуствовали: Борис Мићић (председник ПСС), Исо Планић (начелник ПСС), Данијела 
Бабовић (АОЧ и КЕС Армадило), Ана Стојановић (АОВ), Предраг Загорац(КА и АОБ), Ненад 
Трипковић (КА и  Јастебац), Катарина Мановски (СПК Пентракс), Лаза Радивојац (СПК 
Пентракс), Алексанра Буњевчев (АО Нови Сад), Војислав Шкрбић (председник КА и АО 
Шабац), Слободан Жарковић (КА и АО Авала), Драган Милошевић (КА и АО Пожаревац). 

 
Састанак је отворио начелник ПСС Исо Планић и предложио следеће тaчке дневног реда: 
 

1. Стратегија развоја алпинизма 
2. Односи КА ПСС са сталним комисијама у ПСС 
3. Односи у алпинистичкој заједници. 

 
Дневни ред је једногласно усвојен. 
 
Састанком је председавао председник ПСС Борис Мићић. Председник је позвао на културу 
дијалога која се негује у ПСС и апеловао на то да током дискусије не упадамо једни другима у 
реч. 
 
Исо Планић је прошао кроз све тачке дневног реда и изложио њихов значај. Поменути су и сви 
досадашњи важећи правилници КА ПСС који се налазе на сајту као и да ако има нових да се 
доставе УО ПСС на усвајање и постављање на сајт. 
 
Слободан Жарковић је указао на постојање правилника који су раније усвојени а нема их на тој 
листи усвојених попут оног који се односи на експедиције.  
 
Борис Мићић је указао на то да је потребно поново усвојити и евентуално кориговати те 
правилнике јер су усвојени пре ступања на снагу закона о спорту 2012. године. 
 
Слободан Жарковић  је позвао на то да би се могло све започети од дефиниције алпинизма и да 
би то била добра полазна тачка даље дискусије. Изложио је краћу дефиницију алпинизма, 
његову сложеност и акцентовао традиционално пењање. 
 
Предраг Загорац износи мишљење да оно што је потребно јесте да се мере резултати алпиниста 
и да је бодовање алпинистичких картона добар начин иако има мишљења да то производи 
такмичарски дух али да је могуће то бодовање вршити  имање транспарентно ако је то решење. 
 
Исо Планић је подсетио на то да би се могла направити нека падајућа ексел листа или нешто 
слично што би лако бодовало резултате сваког спортисте. 
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Војислав Шкрбић је рекао да КА већ има напоре да оцени рад сваког спортисте и да је Драган 
Милошевић већ узео на себе израду софтвера који ће томе служити и да се стало на томе да 
треба да постоји нека поткомисија или неко ко ће препењати све смери и дати оцене по 
растежајима. 
 
Лаза Радивојац је нагласио потребу да се раздвоје рекреативци од спортиста и да се зна ко 
припада којој категорији те да рекреативци не могу водити главну реч и одлучивати у име 
спортиста.   
 
Слободан Жарковић  подсећа да се у свету додељују признања за најбољи успон године попут 
златног цепина и слично. Тврди да је могуће оцењивати смери на разне начине па и оценама из 
водича.  
 
Драган Милошевић је указао на могућност да се врхунски спорт може квалификовати путем 
признања попут златног цепина а да се ван тога може бодовати сваки картон. Софтвер је 
развијен на нивоу одсека али га није практично ставити у употребу без јединственог начина 
оцењивања смери који би требало да одради једна од поткомисија. 
 
Исо Планић је указао да се може направити и нова категоризација. Дефинисао је спорт те да 
насупрот ректеративног спорта постоји такмичарски спорт. Спортисти су и рекреативци и 
такмичари а такмичари су и аматери и професионалци.  Нагласио је и чињеницу да је КА ПСС 
велика и гломазна са 9 чланова и да је према правилнику о раду комисије предвиђено 5 чланова 
ли да ако је то једини проблем то и даље толерисати. 
  
Предраг Загорац указује да су картони техничка ствар коју ћемо решити у КА. Комисија јесте 
велика али представници омогућавају информисање одсека. Решење може бити и пасивни члан 
или е-маилниг листа која ће се проширити. Картони омогућавају да се дефинише ко може а ко 
не може ићи на неку акцију. Тренинзи нису меродавни и не омогућавају мерење за то ко ће ићи 
на акције. 
  
Лаза Радивојац указује да морају квалитетнији да воде комисију. Остали одсеци су се поделили 
и да расправљају о алпинизму они који пењу тројке. У Метеоре иду они који не могу да пењу 
ништа посебно а он није водио децу јер нису били обавештени о томе. 
 
Борис Мићић напомиње да је алпинизам је већ добро познат и дефинисан. Потребно је 

дефинисати како вредновати активности. Алпинисти не морају бити ни категорисани ни 

конкурисати на средства и може наћи други начин финансирања алпинизма. Категоризација 

постоји од 97 године. Златни цепин може али онда бисмо морали укинути категоризацију. 

Оцењује добрим предлог о оценама смери али не и Жарковићев предлог да гледамо водиче јер 

ми их у суштини и немамо. Тако нешто се припрема за сајт са свим трековима. Постоји само оно 

што су Сана и Синиша радили. 

Александра Буњевчев сматра да су водичи су велики посао и да Слободан Миловановић управо 

спрема један за Каблар. КА има представнике и делегате и сви требају да имају представнике у 

КА. Сматра да свака АОЈ треба да има свог представника у КА јер су они само делегати  КА чине 

сви чланови алпинистичке заједнице. 

Катарина Мановски износи да се апсолутно не слаже  да свако има представника у КА. Тражи да 

се то замисли у случају алпинистичког савеза. Обавештавање мора бити решено јавношћу рада 

и извештавањем. Пентракс и Армадило су оштећени необавештавањем јер нису у КА. 9 чланова 
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је много и нефункционално. Сматра да ПСС треба да преузме контролу над стварима које се 

лоше раде у ПСС. 

Исо Планић  наглашава да уколико не вреднујемо картоне ми смо рекреативци. Тренутно 

алпинисти су рекреативци осим оних који се категоришу. Категорисани су у такмичарском делу 

спорта. Отуда потреба да се резултати објаве и мере. То није концепција алпинистичког спорта 

али без рангирања алпинисти остају рекреативци. Напомиње да се слаже са Катарином и да је 

број чланова у КА велики и нефункционалан. Чланови треба да имају задужења и много је 

важније да се зна шта ко ради.  Да се зна да ако си члан, које поткомисије си члан? Посао 

председника треба да буде да подели задатке и рокове. Комисије су код нас сада више као 

форуми. Комисије би требале да буду мање. Сматра да није проблем ни да буду веће али онда 

треба да се одради посао. 

Слободан Жарковић се враћа на дефинишу алпинизма. Суштина је пењање првенствених смери 

и пењање традиционалних смери. То су категорије у којима се алпинисти могу категорисати. Све 

остале активности алпиниста упражњава да би напредовао али кључно је пењање традицију и 

у већим масивима. Алпиниста треба да диже сам своје физичке и менталне активности. Ми сада 

имамо хибрид са традиционалним пењањем и болтовима. Доћи ћемо вероватно до закључка 

да треба избацити болтове потпуно а за бодовање да се остави традицију. Алпинизам је свуда у 

свету такав. Картони могу да остану. Слободан сматра да комисија функционише изненађујуће 

добро. Да ли може боље наравно да може али не губи се време и е-маилоима се решава а на 

састанцима се прецизирају ствари и обављају се по потреби.  

Катарина Мановски констатује да је превише времена потрошено и да се сат и 17 минута 

причамо о алпинизму и како да бодујемо и класификујемо а сви ми који пењемо и знамо шта је 

алпинизам пењући свуда по свету. Резултати морају бити вредновани. Сматра да је Исо то чак 

благо изрекао а то је заправо потребно бодовати. То да комисија одлично ради, што је Цобе 

рекао, Катарина пита где то можемо видети и на ком сајту. Традиционално пењање годинама 

тежина 3 и 4 није напредак и не испуњава критеријуме, а младих алпиниста и нема. Једино ко 

може да нам помогне је савез и то је пут спорта.  

Ненад Трипковић подсећа да је бодовање нешто што одавно постоји и да ранг листа на сајту 

савеза јесте потребна. Не слаже се са тиме да чланови алпинистичке заједнице нису 

обавештени. Поставио је питање о томе да ли је Армадило члан савеза или поднео нешто за 

чланство у комисији. Констатује да су Армадило и Прентракс клубови. Пита у  ком контексту се 

понавља Армадило у алпинизму. Подсећа да је алпинизам комплексан спорт и као такав он 

обухвата више дисциплина. Алпинизам захтева општу психичку и физичку спремају а спортско 

пењање је само један аспект те опомиње Лазу да то не можемо да меримо. 

Борис Мићић указује на то да Армадило јесте члан савеза од 2009. Да ли је АО Чачак члан КА, 

савез то не зна и то би КА требала да зна и има истурено на сајту у свом одељку. Тврди да то и 

јесу свари које овде треба да решимо. Разлози незадовољства савеза су ти што КА нешто одреди 

а онда у савез стижу примедбе и онда постоји проблем губитка енергије свих заједно. Зато је 

потребно да постоје јасна правила по којима се понашамо да нема неспоразума. Износи лично 

мишљење да је број чланова КА мимо правилника али да се томе прогледало кроз прсте. Борис 

сматра да 5 довољан број чланова комисије. Истиче да чланови КА треба да заступају интересе 

алпинизма у Србији а не своје АОЈ. Подсећа и да је према статуту који је усвојен у октобру месецу 

сваки спортиста који испуни услове је дужан да пошаље документа за категоризацију без обзира 

да ли ће добити стипендију или не.  Напомиње да су спортски пењачи према захтеву 
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министарства, Спортског савеза и УО ПСС пооштрили критеријуме и да тако и КА може тражити 

своје критеријуме у алпинизму. То је потребно да КА решава. 

Подсећа да се зна шта је алпинизам и да је потребно да се концентришемо на рад КА и да ли 

редовно добијамо записнике и да ли добро ради. Тврди да постоје електронске преписке и то 

треба да буде у записнику и да је то случај и у раду УО ПСС. Борис пита како дакле да 

превазиђемо ову ситуацију. 

Војислав Шкрбић констатује да су Лаза и Каћа су кренули са оптужбама као и да смо кренули 

смо од последње тачке и да он жели да крене обрнутим редом. Подсећа да памти комисије које 

су имале од 3 до 15 чланова те да су неке добро радиле а неке не али да је тренутни број чланова 

из његовог искуства отприлике оптималан. Наводи и пример претходне комисије која је лоше 

радила и са мањим бројем чланова. Поставља питање шта подразумевамо младима у 

алпинизму те да се њим баве особе од 18 и више године и да је са 18 година млад алпиниста и 

да долази до мешања спортског пењања и алпинизма. Евентуална обука лица млађих од 18 

година значи кршење правилника и ко то ради треба да сноси последице. Када е у питању 

Армадило подсећа да ПК Каблар подноси извештаје за АО Чачак који је и оснивач и даје картоне 

и тврди да не зна где је ту Армадило. Стратегију КА још није дефинисана и КА дискутује око тога 

шта нам је стратегија у наредних 4 или 5 година. КА ће то решити у наредном периоду. 

Напомиње да се интензивно ради и на турно скијању и да се такмичарски део отвара као питање 

јер је иако се у свету то ради за нас то још увек непознаница. Разговори су постојали да се ступи  

у контакт са Словенцима и види како су они та питања решили. 

Војислав предлажем да пређемо на другу тачку дневног реда и сарадњу са КА. Напомиње да је 

свако ко је од КА имао захтеве добио брз одговор да ће и у будуће тако бити. Сматра да је кључна 

ствар да решимо односе међу нама иако тај број оних који се не слажу са радом КА није велики.  

Исо Планић предлаже да у 2017 имамо бодоване пењачке картоне на крају године. 

Борис Мићић констатује да је дефинисано како се бодују картони и да су тиме одређена 

правила. 

Исо Планић сматра да је велики број чланова КА плод великог међусобног неповерења те да је 

сваки састанак комисије скоро збор. Предлаже да се записници КА шаљу свим АОЈ и да ће бити 

велики помак ако закључак буде да КА доставља све записнике канцеларији савеза и свим АОЈ. 

Борис Мићић напомиње да мода да се достави које АОЈ су регистроване и да се то објави на 

сајту ПСС. 

Исо Планић указује на могућност да КА тражи свој сегмент сајт и да може да га уради како жели. 

Он би лично волео више спортских резултата на страницама сајта. Што се тиче стратегије тврди 

да може да буде и о краја године а да је још боље ако буде раније.  

Борис Мићић констатује да је очито да се у главним стварима слажемо и остаје да се и алпинисти 

међусобно договорите. Моли да се размотри могућност да буде 5 чланова комисије и да осећа 

да је проблем међусобно неповерење а то није добро за сарадњу. Напомиње да се може и мимо 

чланова звати још људи на састанке што и УО ОСС ради. Ако КА остане на 9 чланова то ће се 

толерисати али да је потребно да међусобни односи буду поштени. 

Предраг Загорац предлаже да се Чачак, Кикинда и Вукан питају да ли хоће да раде у КА а након 

тога да уследе предлози како то да изгледа да би функционисало. 
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Данијела Бабовић износи тврдњу да су поједини чланови Армадила су чланови АОЧ али да 

постоји симптоматична чињеница да појединим чињеница да председник КА обећава течајеве 

и звања ако се изађе из Армадила што је злоупотреба положаја и неетички. Данијела је пренела 

поздраве Петра Шундерића свима а највише Ненаду Трипковићу. Данијела наводи да ће Петар 

бити делегат у КА ако буду имали члана али да он не жели да сарађује са свима. Данијела наводи 

да они не желе да избацују људе као штенце и да буду прегласавани. Тврди да су главне 

активности ове КА курсеви и један одлазак на море, семинарчић где ће да се раде штандови та 

да какав је рад такви ће бити и резултати. Сматра да је и Предраг Загорац осетио да је у томе 

новац и да је зато АОБ почео да сарађује са КА. Такође тврди да ако је то већина онда дај систем 

и треба да постоји и да већина то кроји а да они као мањина желе да раде. Наводи да они као 

мањина неће оптерећивати попут Петра путем е-маилова и правити систем напредних курсева.   

Тврди да те већина нема времена да уложи у све и да се држи принципа “take money and run”.  

Наводи да та већина крши правилнике и да КА има 9 уместо 5 чланова и да то треба да се 

усклади. Данијела наводи што се ње тиче да је глупо да КА има оволико чланова јер се 

прегласава.  Данијела наводи да су размишљали да направе 2 одсека и 2 секције и да ће укупно 

имати 8 АОЈ и то ће бити укупан број који ће бити већи број АОЈ од свих осталих заједно. Што се 

тиче Армадила тврди да председник КА није гледао регистратор и да је вршио притисак на 

Бобана да ће бити угашени а да Бобан и није био позван на семинар за инструкторе. Тврди дакле 

да они постоје и да раде, да имају међународну сарадњу. Сматра да је потребно да изађемо из 

алпинизма прошлог времена од пре 3 проблема Алпа и решимо макар један од њих најзад. 

Тврди да алпинизма није да се рекреативно промовише сем у кратким бљесковима и да 

алпинизам мора имати  и масовност али и онај број људи који пење квалитетно. Напомиње да 

у Сићево нико не иде и да су они започели иницијативу да са другима из иностранства имају 

активности у Сићеву. Позива да се дође на алпинијаду и да се опробано а не да се опробавамо 

у Моравском и Пролећном. Тврди да Словенци имају 5-7 чланова комисије на 47 одсека и да би 

ми требало да имамо 3 те да ћ се једино тако спречавати фабриковање људи. Данијела наводи 

да јој се на улици људи жале на проблеме. Данијелу јако занима ситуација око менторстава и 

ко је од присутних ментор ком младом јер млади умеју да полете те да нам је све узалуд ако 

имамо губитак људства. Тврди да су неки случајеви заташкани а да се о некима и не зна и да све 

треба да буде транспарентније и праведније. Такође тврди да нигде не пише да морају имати 

члана у КА и пита што председник КА не гледа њихов регистратор где су послали и првенствене 

смери. Тврди да конкурси нису објављени на сајту. Пита зашто на Метеоре иду течајци и 

констатује да се очито иде тамо јер се иде на купање. Тврди да је Нене очито једини смео  да 

води људе јер вођење акција је опасно и значи стрес а да се Нене понудио јер зна терен. 

Данијела моли да су у обзир узму и њихови картони. 

Предраг Загорац  апелује да се не прозивамо и тврди да је претходно изнето суштински 

погрешно виђење ствари. Тврди да је састанак на коме је оформљена КА био легитиман и да су 

сви добили позив те да је грешка што нису сви били присутни. Напомиње да је и АОБ имао 

проблема али да их сада нема и да није он прелетео нигде због курсева већ да је интерес АОБ 

да може да контролише ствари и да је одговорно да имају утицај и да учествују у израдама 

правилника. Тврди да је „Мони Пајтон“ приступ онај који значи да нећемо да сарађујемо једни 

са другима те да је АОБ прешао у рад у оквиру КА и да је најбоље имати конкретне предлоге, на 

пример како да одредимо 3 члана. Предраг апелује да се дају предлози.  

Ненад Трипковић подсећа да КА само одобрава курсеве и да КА  не зарађује на томе. Наводи 

пример одржавања курса од стране 3 одсека и да то није штанцовање људи када из пола Србије 

дођу људи на курс. Подсећа да је питао ко је Армадило аспекта КА јер Ка добија е-маилове од 

Армадила који није у саставу КА а ако Арамдило улази у састав АОЧ на основу неког споразума 
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са ПК Каблар, комисија нема ниједан папир о томе. Тврди да АОЧ није предао завршни извештај 

и да су само поједини људи предали картоне директно да се овере ванредно. Ненад напомиње 

да он не зна шта се дешава у АОЧ и да не жели ни да залази у то. Тврди да осим Армадила који 

није предао све картоне и завршни извештај то исто није добијено ни од Пентракса те да је и АО 

Јастребац исто слао савезу картоне и извештај и да је то дошло до КА. 

Војислав Шкрбић напомиње да начин достављања картона није дефинисала ова комисије већ 

нека ранија и да то Данијела Бабовић одлично зна те да ни Армадило ни Пентракс нису 

доставили картоне према одлуци која је раније донета. Да су картони послати како је та ранија 

комисија донела тј. на е-маил на који сви шаљу било би ОК. Војислав пита како се зна на који     

е-маил се шаљу увреде а не зна се е-маил када се шаљу картони. Напомиње да је акција на 

Метеорима објављена и ко је желео дошао је ако је бојкотовао је бојкотовао и тај и даље 

злонамерно ради. Метеори су имали конкурс објављен на е-маилу.  

Ненад Трипковић подсећа да је он био организатор акције на Метеорима и да је елаборат послат 

на е-маилове сих одсека а да АО Вукан тада још није ни постојао а да на сајту није објављено је 

ми немамо шифру и да једино шаљемо канцеларији. 

Исо Планич напомиње да је план КА је увек био растеглив и да је то је ваљда тако са алпинизмом. 

План се свакако мора кориговати и то је разумљиво али да је комуникација увек била лоша. Исо 

позива да се дају предлози али да се свакако мора знати које су АОЈ и е-маилинг листа и ту се 

морају слати обавештења. Исо тврди да је могуће да постоји опструкција типа „ми се 

договоримо али неблаговремено обавестимо остале“. Исо зато моли да се формира е-маилнг 

листу и за благовремено прецизно обавештавање. 

Борис Мићић тврди да се и у  другим комисијама дешавало да се пошаље у канцеларију нешто 

али да се не достави јер запослени не знају шта са тиме да раде ако није насловљено адекватно. 

Тих неспоразума има и тај ток документације се тренутно исправља и то је један од задатака КА. 

Напомиње да је потребно да се направи списак и према њему да се обавештава.  

Лаза Радивојац тврди да није проблем да ли ће они бити обавештени или не већ то што они 

указују каква је ситуација у алпинизму и да све ово личи на шминкање мртваца. Констатује да 

алпинизам у Србији не постоји и сем појединаца којих нема у КА осим неких из АОБ-а. Подсећа 

да су се Словенци са нашим алпинистима исмевали на друштвеним мрежама почевши од 

Проклетија. Тврди да ако се не зна ко може да води алпинизам онда је то завршена прича. 

Указује на то да треба да постоје и врхунски пењачи и они који пењу тројке али да не могу они 

да одлучују о томе шта ће да раде врхунски пењачи. Тврди  да они увек наилазе на зид и да све 

што ваља одлази из ПСС те да ПСС неки називају пасуљарима и каже да оно што не ваља и треба 

да пропадне.  

Борис Мићић констатује да ако је то мерило шта неки кажу, онда нека ПСС и пропаде. 

Лаза Радивојац подсећа да они имају клуб са младима и категорисане спортисте а да их нико 

није питао како они то раде и да родитељи немају да дају 50 евра за децу за кацигу и 1000 за 

течај а да је то темељ. 

Борис Мићић тврди да неко ко је врхунски не мора да буде у КА и наводи пример Миљана 

Миљанића у ФСС као човека који је имао визију.  
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Лаза Радивојац каже да КА шминка резултате и да смо изругивани на фејсбуку те да ако је 

радимо на томе да нам је пропаст загарантована. 

Борис Мићић напомиње да цени рад Лазе Радивојца али да је потребно да има стрпљења. 

Указује да је средина у којој ради тешка за рад али да је потребно стрпљење и да морају некога 

да делегирају у КА. 

Лаза Радивојац тврди да немају кога да делегирају јер он не може а да је Катарина већ у другој 

комисији. 

Борис Мићић пита како онда Лаза мисли да оствари своја права ако нема представника.  

Лаза Радивојац износи да њега нико не може да натера да будем члан КА. 

Исо Планић напомиње да је овде жеља да се форсира стварање врхунских резултата и да не 

мора водити КА онај ко је врхунски алпиниста и да КА треба да води рачуна о врхунским 

резултатима. Подсећа да ми још немамо ни стратегију ни бодовање пењчких картона и да када 

то одредимо онда можемо да одредимо ко је перспективан и онда улагати у њега и пита има 

ли другог начина. 

Лаза Радивојац се слаже са тим начином али напомиње да они неће. 

Исо Планић предлаже да оформимо у оквиру КА селектора и помоћнике који ће водити рачуна 

о врхунским резултатима. 

Борис Мићић предочава да је то је ствар стратегије па кад се она оформи и то ће бити покривено. 

Такође се нада да ће предлог стратегије бити пуштен у јавност на пример месец дана како би се 

изјаснили и остали алпинисти о томе а да се након тога усвоји и иде на УО те ћемо онда знати 

шта су нам циљеви и у шта улагати. Износи информацију да у Министарству омладине и спорта 

постоји став да неће да улажу у ризичне активности и где се гине те да је то стратегија алпинизма 

тиме још потребнија. Тврди да након усвајања стратегије Лаза може бити у праву да нечега има 

или нема у стратегији о младима. 

Слободан Жарковић износи да му се чини као да је део људи преспавао један период. Подсетио 

је да у време кад Данијела учествовала у раду КА да су имали циљ да повећају број картона са 

29 на 100, па касније су подизали квалитет, па финансирали Ацу и Каћу као младе итд. Подсећа 

да је КА је радила на више фронтова све време и да је уложено је велико време и енергија малог 

броја људи. Прављени су курсеви за инструкторе уложено је велико време, па је било примедби 

од старих инструктора зашто то радимо али тадашња КА је желела више инструктора како би се 

јачале алпинистичке средине а не само Београд, па су тако добили своје АОЈ Пожаревац, 

Крушевац, Ниш итд. Констатује да су људи који су проистекли из тог рада сада су највећи 

противници тог истог рада, нпр. Лаза је звао пројекат да му се ради а преко тога се данас лако 

прелази и заборавља се. Примећује да су сада људи противници без разлога и кључно је ко 

неког воли или не воли а не шта се ради. Подсећа да је раније када је и АОБ био изолован звао 

за категоризацију и наводи пример Николе Ђурића. Констатује да данас имамо јаке средине, да 

смо уложили у течајеве и искористили болтоване смери од стране АОБ. Напомиње да акција на 

Метеорима нису бачене паре сигурно. Слободан се осећа као да је сада први пут у алпинизму и 

да све што се раније радило не постоји те да је у питању јасно изражен бојкот дела заједнице 

који је и написмено исказан. Пита зашто да ми вучемо неког за рукав а он те вређа и прети иако 

је и сам је продукт тог рада. Запањен тиме Слободан се и сам повукао из тих дешавања. Износи 

став да неко ко бојкотује нема шта да тражи у раду и пита зашто комисија за пењање у леду није 



8/11 
 

послала ништа ни нама, тврди да његов клуб ништа није добио те да је тиме тајност рада 

загарантована а да су све објаве КА ишле у канцеларију редовно као што је и увек ишло.  

Борис Мићић наглашава да се управо из тих разлога мора написати процедура о информисању. 

Слободан Жарковић тврди да су проблеми исти да да је кључни проблем сујета и да не можете 

никога натерати да буде алпиниста ако он то неће. Надао се да ће Каћа да направи врхунске 

резултате али није а да у почетку није имала ни са ким мада је то касније решено но резултати 

су опет изостали.  

Катрина Мановски се пита зашто Слободан прича да не раде транспарентно и да све се налазило 

на сајту и свим клубовима послато. Напомиње да се можда није нашао на тој маилинг листи 

Слободанов клуб али позива све да дођу и учествују на предстојећем такмичењу и виде шта 

ради комисија. 

Борис Мићић напомиње да можемо да конкретизујемо и завршавамо састанак.  

Војислав Шкрбић пита шта је са пријавама које је КА упутила већу части и да се једна односила 

на лажирање резултата а једна за претње и увреде и да је једна поднета 2.2.2016. Напомиње да 

је правобранилац у консултацијама рекао да је ПСС био у обавези да одговори у року од 15 дана 

а да не знамо да ли је УО проследио већу части те да је последица тога да је претња отишла на 

суд јер нема одговора ПСС.  

Борис Мићић тврди да се све предаје већу части што се добије али да је и он сам незадовољан 

њиховим радом, да нису радили више од годину дана, да је дошло до промене председника 

већа части а након тога 6 месеци стојали код њих материјали и да су одлуке углавном у виду 

опомена за сада. Напомиње да је скупштина изабрала веће части и да он не може да утиче на 

њих као независно тело. 

Војислав Шкрбић чита резултате појединих алпиниста објављене на сајту МОС-а попут првенства 

Балкана и пита да ли то постоји. Прочитани су поједини резултати Данијеле Бабовић и Петра 

Шундерића.  

 Борис Мићић пита зашто то није достављено до сада.  

Војислав Шкрбић подсећа да све постоји у претходно поменутој пријави од 2.2.2016. 

Данијела Бабовић тврди да су уписивали резултате узевши је од Загорца и да је тражила и од 

Исе пар сати пре истека рока и да је журила те да су јој у министарству на позив одговорили да 

упишу како само да не пишу олимпијска медаља 1 место да не би ушло у статистику, јер немају 

програм генерисан за нашу активност. Речено је и да ће нам генерисати неки програм али то је 

јако тешко.  

Ненад Трипковић тврди да тај посао треба савез да уради а не појединац. 

Ана Стојановић образлаже да жури на аутобус напушта састанак. 

Данијела Бабовић тврди да друга страна никад није крива.  

Борис Мићић јој говори да је схватила да то не треба да се ради. 

Данијела Бабовић напомиње да су јој рекли само упише шта може и што ниже место и не 

Олимпијаду да не улази и статистику. 

Слободан Жарковић тврди да су и Олимпијске игре биле уписане.  



9/11 
 

Катарина Мановски се сећам шта је то било и да је у питању лето 2015. године  и да је то прва 

година кад је почео уношење резултата и да је Лаза добио информацију да Катарина као 

стипендиста мора учини резултате јавним. Данијела је потом контактирала савез. Био је кратак 

рок и они су то морали да унесу на Завод за спорт и да је јасно да то није такмичење. 

Исо Планић тврди да годинама у назад то покушавамо да уносимо и да то сада уноси Јелена 

Јаковљевић испред савеза и помаже јој Каћа. Напомиње да је овде реч о једној недоумици која 

није израз злонамерности и то је био став и Данијеле и савеза да треба унети податке. Тврди да 

то изгледа врло лоше кад се погледа али овде није било те малициозности и свакоме је јасно ко 

је погледао. Износи став да што се тиче пријава УО и Већу части овај састанак је покушај да се то 

реши овде и ван УО те да су ово међашке оптужбе и да се њему овај начин не допада али да би 

волео када би КА нашла начин да решава ствари ван дописа и тужби. Подсећа да смо ми 

аматерско удружење а пред нас се стављају задаци као да је  упитању моћна спортска 

организација и да ми немамо људских  капацитета да решавамо и редовне послове и та питања 

те да је све последица међусобних личних обрачуна а не жеље да се унапреде ствари.  

Слободан Жарковић напомиње да ти резултати њега не занимају али то је тежак прекршај, да 

се такве ствари се понављају, да ово није једина таква ствар и да их је било још те да је ово 

кулминација свега рађеног а то је да је неко острашћен и да сви који ниси против неког су и 

против њих. Без доказа се тражи да се неком скине глава. Ако се не сврсташ уз њих онда си 

против њих, тврди Слободан. 

Борис Мићић тврди да је мислио да се то за стипендисте односи на Каћу јер је она стипендиста 

а да за остале не зна. Такође тврди да је било је несрећа које нису пријављене и да алпинисти 

морају међу собом да се погледају. 

Александара Буњевчев тврди да међусобна комуникација није на неком нивоу очигледно и 

предлаже да се сви придржавамо статута и правилника, и да не морамо да се волимо и дружимо 

али да је потребно да се само придржавамо сви правила и да нема посебних аршина.  

Борис Мићић напомиње да се и сам за то залаже. Апелује да се напише стратегија и стави све 

на сајт. Што пре то имам онда ћемо пре знати куда идемо.  

Лаза Радивојац изјављује да што се тиче Данијеле  да је добио информацију од спортских 

пењача да треба унети податке па је Данијелу то замолио да учини.  

Борис Мићић моли да асе не улази сада у то и да је то заврено и да изражава жаљење ко је 

послато у савез а није одговорено. 

Ненад Трипковић пита да ли ова два одсека желе да учествују у КА са својим члановима као и 

сви остали?  

Борис Мићић подсећа да прво мора да се објави ко су чланови писмено и онда нека се жале они 

који мисле да треба да се жале. Морају се дакле знати ко су одсеци да би могли имати чланове 

КА. 

Бојисла Шкрбић подсећа да је правилником дефинисано колико сме бити чланова и да их има 

8 а АОЧ није свог делегирао.   

Борис Мићић подсећа да то мора да стоји на сајту ПСС и да је потребно да се то пошаље 

канцеларији и напише на сајт.  
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Лаза Радивојац тврди да ако Чачак уђе да они не могу да уђу у КА и да су они чланови али не 

учествују у раду КА.  

Слободан Жарковић тврди да АОЧ бојкотује. 

Данијела Бабовић тражи доказе.  

Борис Мићић напомиње да постоје писани докази о бојкоту. 

Исо Планић предлаже да АОЈ које нису заступљене у КА дођу на састанке и пита да ли хоћемо 

селектора који ће са поткомисијом за врхунске резултате водити рачуна о врхунским 

резултатима. Изражава мишљење да су нам потребни стручњаци у спорту и да без тога не 

можемо. Минимално потребно је оперативни тренери са дозволом за рад и лиценцом. Звање 

које се стиче може да буде оперативни тренер планинарства.  Други ниво оспособљавања су 

инструктори. Други и трећи ниво нису усклађени. Тај програм нисмо написали за други ниво 

стручне оспособљености јер КА мора да има програм стручног оспособљавања. Онај ко у КА 

стекне звање и други ниво на факултету може да има звање инструктора алпинизма. Као други 

ниво немате право да руководите другим облицима рада. Сматра да ће зато већина пожелети 

да буде и оперативни тренер. За сада су нам потребни минимално оперативни тренери. 

Напомиње да неопходно код израде програма узети у обзир Закон о спорту и нови Правилник 

о номенклатури. 

Александра  Буњевчев одлази на превоз. 

Ненад Трипковић износи мишљење да нама треба први ниво – демонстратори. 

Борис Мићић тврди да то мора правилнику бити обухваћено. 

Слободан Жарковић напомиње да ми сада имамо пример приправника који је оперативни 

тренер планинарства и да је он по звању већи од инструктора алпинизам. 

Борис Мићић каже да такав не може добити дозволу за рад а то издаје ПСС.  

Исо Планић напомиње да се ретроактивно не може примењивати пропис и да диплома која је 

добијена и остаје а ко жели инструктор а буде може и само други ниво да заврши. И подсећа да 

је за обуке и усавршавање задужена Комисија са стручно усавршавање и сви програми морају 

да прођу ту комисију.  

Слободан Жарковић тврди да ту комисију треба да чине чланови из свих осталих комисија и да 

КА нема никога. 

Исо Планић предлаже да КА одреди некога и некога ко могао да буде селектор.  

Слободан Жарковић предлаже Обрада Кузељевића.  

Лаза Радивојац тврди да ако Каћа или он не буду онда нема  шта ту да тражи. 

Одлуке састанка: 

 да се донесе стратегија алпинизма до краја године која ће да обухвати начине 

категоризације, потребне спортске стручњаке, 

 да се на крају године 2017. врши бодовање свих картона, 

 да се истакну АОЈ на сајту ПСС 

 формирање е-маил листе за обавештавање свих АОЈ 

 слање свих записника КА у канцеларију ПСС 
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Састанак је завршен у 16:15  

 

У  просторијама ПСС,  

11.02.2017. године 

 

  

Запис ничар  

 

Драган Милошевић 

Овер ивач и записника  

 

Војислав Шкрбић 

 

 

 

 

 


