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З А П И С Н И К  

са 18. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 03. фебруара 2017. године 

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

А. Марковић, И. Андрејић,  В. Матковић, Р. Филиповић,       

Љ. Попов, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: Драган Васиљевић 

Остали присутни: Б. Трајковић,  В. Шкрбић, З. Контић, Ј. Јаковљевић, У. Гвозден,       

К. Мановски, Д. Рајбловић, П. Божовић 

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 17. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

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

  4. Извештај Већа части и Надзорног одбора ПСС 

  5. Распоред буџетских средсава за 2017. годину 

  6. Трећа Скупштина ПСС XXI сазива 

  7. БМУ  

  8. ЕРА 

  9. ЕУМА 

10. УИАА 

11. Разно 

Предложени Дневни ред је усвојен једногласно. 

НАПОМЕНА: Материјали који не стигну најмање три дана пре одређеног датума за 

одржавање седнице, неће бити предмет разматрања на седницама 

Управног одбора Планинарског савеза Србије. Разлог је потребно  

време да се овакви материјали проследе члановима Управног одбора да 

их размотре и имају став по предметном питању. У супротном исти ће 

се разматрати на првој наредној седници. 

1. Усвајање  Записника са 17. редовне седнице УО ПСС 

Члановима УО је електронским путем достављен Записник са 17. редовне седнице 

Управног одбора. Обзиром да није било примедби исти је једногласно усвојен. 
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2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Унос података у базу електронске евиденције чланства Планинарског савеза 

Србије се наставља. Проблема који се јављају при уносу података се решавају 

„у ходу“. Раскинут је уговор о сарадњи са Б. Дулејаном и разматра се идеја о 

сарадњи са Еутелнетом и у овом сегменту рада Савеза. 

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. Сачињавање програма тј. 

апликације у ову сврху поверена је Еутелнету и прва радна верзија је завршена 

и сада се исправља према примедбама комисије.. 

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

уради. 

2.5. Потписани су уговори са Факултетом спорта и физичког васпитања 

Универзитета у Београду, ТИМС из Новог Сада, Високе школе струковних 

студија за образовање васпитача и тренера у Суботици у циљу школовања 

спортских стручњака. 

2.6 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. 

Чланови Управног одбора су се сагласили да се ПСК Копаонику упути допис и 

да рок од 10 дана да доставе извештај о несрећи, у супротном ће се предузети 

други кораци у складу са Статутом ПСС. 

 2.7. Потписан је Споразум о пословно техничкој сарадњи између Планинарског 

савеза Србије и Горске службе спасавања Србије. 

2.8. Прикупљена је понуда за куповину сета за електронско очитавање времена 

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

2.9. Термин одржавања састанака Начелништва и Комисије за алпинизам и турно 

скијање још увек није договорен. 

2.10. Остаје задужење да Л. Попара и Б. Божовић направе предлог идејног типског 

решења диплома, уверења... Планинарског савеза Србије (ради се на томе и по 

завршетку биће прослеђено члановима Управног одбора). 

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

планинарско образовање. 

2.12. Потребно је да се Комисија за високогорство и експедиције Планинарског 

савеза Србије допуни новим члановима као и изабере нови председник ове 

комисије. 

2.13. Комисију за превентиву и безбедност у планинама је потребо допунити новим 

члановима. 

2.14. Комисија за спелеологију треба да уради Предлог правилника о обуци. 

2.15. Задужују се председник, подпредседник, начелник и секретар да обаве 

разговоре са потенцијалним кандидатима који би у својству чланова допринели 

раду Комисије за планинарске објекте и за следећи Управни одбор дају 

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

Начелништво 

Начелник је члановима Управног одбора као и председницима Комисија доставио 

радну верзију извештаја за 2016. годину. Замолио их је да комплетирају своје 

извештаје и доставе у што краћем року, како би се сачинила коначна верзија 

Извештаја за предстојећу Скупштини нашег Савеза.  

Начелништво је радило на унапређењу система рада и сарадње са Комисијама као и 

сарадњи између самих сродних комисија. 

Начелник се захвали на подршци када су у питању делегати и честитао онима који су 

положили (Планинарски савез Србије има 19 делегата) и најавио нову обуку у 

скорије време. 

Између осталог Начелништво је радило и на: 

- сачињавању читавог низа правилника које председници Комисија требају да 

погледају и размотре, 

- председници специјализованих комисија су добили обрасце које је потребно да 

користе у будућем раду, због лакшег и комплетнијег увида у рад и резултате 

истих, 

- комисије су добиле и термин план за 2017. годину и требају да га испоштују, 

- делегати имају обавезу да по завршетку Републичке акције доставе извештај у 

року од 7 дана, 

Похваљен је рад Ј. Јаковљевић везан за унос спортских резултата код Републичког 

завода за спорт и медицину. Александар Марковић, председник Комисије за 

планинарски трекинг ће такође уносити резултате када је ова комисија у питању. 

На предлог Начелништва Управни одбор је једногласно усвојио: 

- да Неда Милошевић буде дисциплински судија, 

- да се усвоји Такмичарски правилник Комисије за драј тулинг и такмичарско 

пењање у леду Планинарског савеза Србије, 

- да Начелништво убудуће ради (у ужем саставу): Исо Планић – начелник, и четири 

члана: Јелена Јаковљевић, Катарина Мановски, Владислав Матковић и 

Александар Марковић (ПК Јаворак). 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење – доставиће свој извештај о раду за 2016. 

годину. 

- одржана је РА „33. Божићни успон на Ртањ“ – предат само извештај Делегата 

- одржане је ТА: „Светосавски поход планинара“ – извештај предат 

Предложено је и усвојено да се за следећу седницу Управног одбора направи 

предлог обрасца за пријаву акције као и образац завршног извештаја са акције, 

достави члановима Управног одбора на разматрање. Обрасци ће након 

усвајања бити приказани на сајту ПСС. 

3.2. Комисија за планинарску оријентацију  је доставила извештај о раду у 2016. 

години. 

- Комисија је проширена са још два чалана А. Марковићем (ПД Голија) и 

Вања Грозданић, а требало би да се, након разговора са кандидатом, допуни 

и петим чланом, 
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- Одржан је састанак комисије и Канцеларији достављен Записник, 

- Почеле су припреме за предстојећи Балкански шампионат, 

- Направљен је програм за одржавање курса из планинарске оријентације која 

ће се одржати 03.- 05. марта 2017. године на Рајцу. 

- Још једном је наглашена потреба за куповину сета за електронско очитавање 

времена такмичара. 

3.3. Комисија за планинарски трекинг  је доставила извештај о раду за 2016. 

годину. У 7 одржаних кола учестовало је 496 такмичара из 56 клубова тј. 39 

клубова/друштава чланица Планинарског савеза Србије. 

Планом за следећу годину предвиђено је да се одржи 9 кола трекинг лиге 

Србије. 

1. коло трекинг лиге одржано је у Шиду – извештај Делегата предат 

3.4. Комисија за високогорство и експедиције – Потребно је да се до следеће 

седнице Управног одбора припреми предлог пријема нових чланова ове 

Комисије. 

Комисија ће имати задатак да припреми дугорочни план активности за наредни 

период који ће обухватити и рад са младима. 

М. Ердељан је доставио извештај о раду за 2016. годину који ће бити саставни 

део извештаја о раду Планинарског савеза Србије у претходној години. 

3.5. Комисија за службу водича – је доставила извештај о раду у протеклој години. 

Комисија је дала предлог Правилника за обуку вођења пешачких тура (по 

правилима ЕРА) који су  прослеђени  у ЕРА на одобрење. 

Предстоји 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.  

3.6. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама  је предала извештај о раду у протеклој години, 

реализовано је 7 трка.  

У мају ове године ће стартовати прва трка од четири планиране. Радиће се 

инзтезивно на омасовљавању, а Д. Рајбловић ће направити флајере који ће бити 

постављени на сајт и ФБ страницу Планинарског савеза Србије. 

  3.7. Комисија за спелеологију је доставила извештај о раду за претходни период. 

За потребе ове комисије купљена је бушилица и предата Комисији. 

Комисија има задужење да направи предлог Правилника о обуци као и уреди 

постојеће. Да сачини списак активних спелеолога у Планинарском савезу 

Србије. 

3.8. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију – Комисија је на 

основу увида у спортске резултате у 2016. години саставила списак од 60 

спортиста ПСС које предлаже за стицање или потврду спортског статуса 

врхунског спортисте. За спортски статус спортисте сениорског и јуниорског 

ранга предложено је 13 спортиста. На основу примене Правилника о ближим 

условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за 
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спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са 

посебним заслугама и постигнутих резултата у 2016 години, састављен је 

списак од 10 кандидата за стипендије. Председник Комисије треба да, заједно 

са председницима Комисија које су предложиле кандидате да провери тачност 

обрачуна бодова како би се отклониле евентуалне грешке. 

3.9. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама – Обављен је разговор са 

председником Ј. Тодоровићем који се сложио да се није довољно ангажовао и 

повукао са места председника ове комисије. Предлог да нови председник, са 

којим је обавељен и разговор, буде Ненад Трипковић из ПК „Јастребац“. 

Предлог је једногласно усвојен. 

Комисија ради по основу два постојећа правилника. 

Остаје обавеза да се комисија допуни новим члановима. 

3.10. Комисија за регистре – је направила велики помак захваљујући Л. Попари. 

Направљен је Регистар спортских стручњака на основу стеченог спортског 

статуса и звања која произилазе из спортских занимања,  Регистар издатих 

уверења на основу завршених нивоа обуке закључно са 2016. годином и списак 

активних спортиста у 2016. години, по комисијама. 

3.11. Комисија за алпинизам и турно скијање – није доставила извештај о раду за 

2016. годину. 

Председник комисије је присутне известио да су алпинистички картони у 

припреми и биће приказани на сајту као и то да ће се убудуће вршити 

бодовање истих. Такође је предложио одржавање састанка ове комисије са 

начелником, председником Савеза и осталим комисијама. 

К. Мановски има примедбе на рад ове комисије а које ће доставити у писаном 

облику. 

Надзорном одбору је упућен Приговор Десанке Богић на Одлуку Управног 

одбора Планинарског савеза Србије о формирању Алпинистичког одсека ПК 

Вукан. Како се ради о жалби на одлуку Управног одбора, Надзорни одбор се 

оглашава ненадлежним јер Надзорни одбор није другостепени орган, па исти 

приговор прослеђује Управном одбору на даљу надлежност. 

Комисија ради по Алпинистичком правилнику који је прошле године усвојен и 

видљив на нашем сајту. 

Комисија има задатак да направи предлог рада (стратегију) везан за турно 

скијање за наредну годину, као и предлог Правилника о турно скијању. 

3.12. Комисија за спортско пењање – доставила је извештај о раду за протекли 

период. Одржано је 4 кола Државног првенства у дисциплинама тежинско и 

брзинско пењање и 1 коло првенства Србије у болдеру за јуниоре и пењачки 

маратон за сениоре на локацији Вршачки брег. 

Одржан је и камп, обуке у спортском пењању на природној стени, акције у 

земљи и иностранству... 

Комплетан извештај комисије ће бити приказан у извештају о раду 

Начелништва за 2016. годину. 
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3.13. Комисија за пењање у леду и драјтулинг – је поднела извештај о раду у 

претходном периоду. Иако формирана крајем 2015. године има запажене 

резултате. Успостављена је регионална сарадња укључивањем у словеначко-

хрватску лигу такмичења. Успешно су одржана три кола такмичења (Загреб, 

Равна гора (ХР) и Чешњица при Кропи). 

За март ове године предвиђено је промотивно такмичење као и организација 

једног кола такмичења у оквиру регионалне сарадње. 

Планира се и учествовање на бар једном купу УИАА. 

Управни одбор је једногласно усвојио предлог о куповини опреме потребне за 

рад ове комисије. 

3.14. Комисија за планинарске објекте – Нови председник комисије је Љиљана 

Станојевић из ПК Повлен, ачланови Ј.Рилак и М.Ћировић. Потребно је да се 

ова комисија обнови новим члановима. 

Задужују се председник, подпредседник, начелник и секретар обаве разговоре 

са потенцијалним кандидатима и за следећи Управни одбор дају предлог. 

Усвојен је предлог В. Матковића да се, пре одржавања Скупштине 

Планинарског савеза Србије, одржи трибина-састанак са клубовима/друштвима  

само о планинарским домовима и том приликом изаберу чланови комисије. 

3.15. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству има обавезу да на основу 

достављених јој Програма и садржаја планинарске обуке од стране Комисија 

исте предложи Управном одобру Планинарског савеза Србије на усвајање. 

Правилник о раду ове комисије је у нацрту. 

3.16. Комисија за планинарске терене – после дужег времена ради у пуном саставу 

(У. Гвозден – председник и чланови: Б. Вељковић, Ђ. Гуга, В. Шуљагић, Љ. 

Кутлешић). 

- комисија је и даље прикупља податке о планинарским и пешачким путевима 

и трансверзалама кроз упитнике који су раније достављени свим 

планинарским клубовима и друштвима. До сада је 36 клубова доставили 

своје упитнике, од којих су 23 клуба комплетно попунили упитнике, а 13 

клубова је доставило непотпуне податке  (списак клубова је припремљен за 

сајт), 

- дефинисано је 8 планинарских регија у Србији у вези са будућим 

нумеричким означавањем и регистровањем планинарксих и пешачких 

путева, 

- курс за планирање, пројектовање, обележавање (маркирање) и одржавање 

планинарских и пешачких путева прошле године је завршило 36 планинара 

из 12 клубова а планом је предвиђено да се и ове године организује Курсу 

октобру, 

- ради по постојећем Пословнику о раду, а направљени су обрасци који ће 

бити видљиви на нашем сајту, 

- планирано је да се направи узвратна посета тј. да се у госте позову чланови 

Комисији за планинарске путове ХПС. 
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4. Извештај Већа части  и Надзорног одбора ПСС 

Веће части  

Д. Васиљевић је присутне известио да је Веће части радило по приспелим 

предметима и донело следеће одлуке: 

- У предмету: Мирослав Пајић – подносилац предлога за искључење Петра 

Лазаревића из планинарске организације Србије, оба планинара из Бора, Веће 

части је једногласно донело одлуку да се упути допис  председнику ПСД „Црни 

врх“ из Бора да достави Образложење о неважењу Одлуке по овом предмету. 

- У предмету везаном за сукоб Слободана Буловића и Благоја Доброте, донета је 

одлука: Слободану Буловићу се изриче мера забране учешћа у раду органа и 

радних теле Савеза и/или органа и радних тела основне организације на одређено 

време у трајању од 1 године, а  Благоју Доброти мера забране учешћа у раду 

органа и радних тела Савеза и органа и радних тела основне организације /клуба/ 

на одређено време у трајању од 4 године почев од дана суспензије и мера забране 

учешћа у раду органа и радних тела Савеза на одређено време у трајању од 

четири године. С. Буловићу је овим казна истекла. 

- Пријава против поступања шофера Александра Тијанића на табору планинара 

(Грбаја 2014), на захтев Бранислава Крстовића. 

У вези овог предмета Веће части обавештено је од стране канцеларијe Савеза да 

је овај предмет архивиран без покретања било какве процедуре из разлога и 

чињенице да ПСС нема никакав возни парк и не бави се пословима превоза те не 

може бити надлежан у предмету пријаве за шта је надлежан редовни суд за 

„неизвршење услуге превоза“. 

У вези ове пријаве Секретар ПСС информисао је чланове УО да је по овој 

пријави интервенисао Тихомир Војиновић, начелинк ПК Славија који је такође 

упутио жалбу Поверенику за информације од јавног заначаја. Канцеларија Савеза 

правовремено је обавестила подносиоце пријаве о статусу предмета. Међутим 

одговор је остао неуручен због непотпуне адресе ПК Славија о чему је 

канцеларија обавестила канцеларију Повереника а то ће учинити и у случају 

поновног упита ПК Славија са образложењем разлога неуручивања пошиљке. 

- Пријава Оливере Обрадовић против Николе Стевановића, водича ПСК 

„Копаоник“ из Београда је разматрана и донета је одлука да наведени предмет 

није у надлежности Већа части ПСС а да се налаже председнику ПСК Копаоник 

да достави Одлуку о окончању поступка пред Већем части ПСК Копаоник, а ради 

комплетирања документације Већа части ПСС. 

Надзорни одбор   

Надзорном одбору је упућен Приговор Десанке Богић на Одлуку Управног одбора 

Планинарског савеза Србије о формирању Алпинистичког одсека ПК Вукан. Како се 

ради о жалби на одлуку Управног одбора, Надзорни одбор се оглашава ненадлежним 

јер Надзорни одбор није другостепени орган, па исти приговор прослеђује Управном 

одбору на даљу надлежност. 

5. Распоред буџетских средстава за 2017. годину 

Чланови Управног одбора су добили предлог расподеле средстава добијених од 

Министарства омладине и спорта за 2017. годину. Ове године је добијено за око 10% 

мање средстава него претходне године. 
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Након разматрања овог Предлога расподеле, исти је једногласно усвојен. 

6. Трећа Скупштина ПСС XXI сазива 

Трећа редовна Скупштина заказана је за 04. март 2017. године и биће одржана у 

Сокобањи. 

Дневни ред за ову Скупштину је достављен члановима Управног одбора и 

једногласно усвојен и саставни је део овог Записника.  

Материјал и Дневни ред за ову Скупштину ће бити достављен чланицама и бити 

приказан на сајту Савеза. 

Извршене су припреме везане за одржавање (обезбеђена је сала за одржавање 

Скупштине, смештај и превоз делегата, пројекција филма Д. Гогића). 

Овом приликом ће заслужним спортистима, за постигнуте резултате, бити додељене 

дипломе. 

7. БМУ 

- Почеле су припреме за Балкански шампионат у планинарској оријентацији. 

Програм је направљен, у фази је превођења на енглески језик. 

- Планинарски савез Србије ће ове године организовати успон на Mont Blanc 2017. 

године у организацији ПК Победа. Програм успона је направљен, преводи се на 

енглески језик и биће достављен чланицама БМУ. 

Пријаве ће се примати искључиво од Савеза чланица БМУ. 

Усвојен је предлог да Д. Гогић, као сниматељ, иде на ову експедицију. 

- Седница БМУ биће одржана првог викенда јуна месеца у Колашину.  

8. ЕРА 

Ера је послала захтев да се ажурирају подаци за Е-путеве кроз сваку државу. Рок за 

слање је података је 01. април.  

9. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

Састанак поводом иницијативе за формирање планинарске организације на нивоу 

Европе који је требао да се одржи у јануару није одржан. Састанак је одложен до 

даљег.  

10. УИАА 

- УИАА вести имају пуно чланака и извештаја везаних за пењање у леду. 

Организовано је доста семинара а дефинисани су и термини такмичења у 2017. 

години. Пењање у леду, обзиром да је сезона у јеку, је веома актуелно у УИАА.  

11. Разно 

- Већином гласова (електронски) изабрано је да наше спортисте осигурава Wiener 

Staditsche osiguranje a.d.o и сда се ова одлука потврђује 
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-  Петар Божовић је ангажован око рада на сајту Савеза, 

- Чланови Управног одбора имају задужење да доставе извештаје о раду у 

протеклој години (Р. Вукосављевић је једина која је доставила извештај),  

- На основу приспелих захтева за учлањење у Планинарски савез Србије, 

разматраних од стране Надзорног одбора, Управни одбор је донео одлуку како 

следи: 

а) ПК „Александар Џавовић“ из Чајетине ће стећи статус придруженог члана уз 

обавезу да достави документ као из Закључка који ће му бити достављен, 

б) СУП „Младост“ из Босилеграда ће стећи статус придруженог члана уз 

обавезу да достави документ као из Закључка који ће му бити достављен, 

ц) ПСК „Коловрат“ из Пријепоља је стекао статус придруженог члана већином 

гласова чланова Упрвног одбора, као из Одлуке о додељивању статута 

придруженог члана која ће му бити достављена, 

д) ПК „Јавор“ из Београда се одбија захтев за учлањење као из Одлуке која ће му 

бити достављена. 

Седница је завршена у 1745. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 

  


