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З А П И С Н И К  

са 20. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 27. априла 2017. године 

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

А. Марковић, И. Андрејић,  В. Матковић, Ф. Демчовић,             

Ј. Тодоровић, Р. Филиповић, Љ. Попов, Љ. Станојевић,                  

Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: Драган Васиљевић 

Остали присутни: В. Шкрбић, З. Контић, Л. Попара, С. Глушчевић, М. Детичек,            

У. Гвозден, А. Марковић , Н. Трипковић, Д. Божовић, Н. Бобић, Д. 

Стојадиновић, Н. Пештерац, М. Ердељан 

Седница је почела у 1205 а председник Планинарског савеза Србије предложио је за ову 

седницу следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 19. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва и комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

  4. Анализа организације и рада III редовне Скупштине XXI сазива ПСС 

  5. Инспекцијски надзор МОС над радом ПСС 

  6. БМУ  

  7. ЕРА 

  8. ЕУМА 

  9. УИАА 

10. Разно 

Након допуне Дневног реда тачком: Пријем нових чланова у ПСС,  

исти је једногласно усвојен. 

1. Усвајање  Записника са 19. редовне седнице УО ПСС 

Члановима УО је електронским путем достављен Записник са 19. редовне седнице 

Управног одбора. 

Усвојена је примедба члана Управног одбора те се под тачком Разно избацује: 

„- Чланови Управног одбора су усвојили предлог да друштва/клубови који 

конкуришу за Републичку акцију морају да имају више од 50% учешћа у 

Републичким акцијама Планинарског савеза Србије у претходној години.“ 

и замењује реченицом: 
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„- Чланови Управног одбора су предложили да друштва/клубови који конкуришу за 

Републичку акцију морају да имају више од 50% учешћа у Републичким акцијама 

Планинарског савеза Србије у претходној години.“ 

Након тога је Записник једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Договорено је са Еутелнет агенцијом да, након завршетка програма за унос 

планинарских путева, направе побољшан програм и за унос података у базу 

електронске евиденције чланства Планинарског савеза Србије како би се 

наставио процес евидентирања чланства. 

2.2. Превод књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл) - није ништа ново урађено. 

2.3. Комисији за планинарске терене наставља са уношењем планинарских стаза у 

електронску базу Планинарског савеза Србије по програму направљеном у ту 

сврху. 

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

уради. 

2.5. Потписан је уговор са Високо спортском и здравственом школом струковних 

студија из Београда у циљу школовања спортских стручњака. 

2.6 ПСК Копаоник из Београда који је организовао акцију на Алпима доставио је 

извештај о несрећи која се тамо догодила 18.06.2016. године на планини Канин 

Служби водича Планинарског савеза Србије 23. септембра и тиме извршио део 

обавезе везане за достављање извештаја Планинарском савезу Србије. 

2.7. Предстоји куповина сета за електронско очитавање времена такмичара по 

пристиглим понудама. 

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

решења дипломе, уверења... Планинарског савеза Србије. 

На изради идејних решења се ради и по завршетку иста ће биће прослеђена 

члановима Управног одбора. 

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

планинарско образовање. 

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

савеза Србије допуни новим члановима као и изабере нови председник ове 

комисије. 

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

члановима. 

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

2.13. Потребно је да се закаже трибина на тему: Планинарски објекти тј. домови. 

Остаје задужење да председник, подпредседник, начелник и секретар обаве 

разговоре са потенцијалним кандидатима који би у својству чланова 

допринели раду Комисије за планинарске објекте и дају предлог. 

2.14. ПД Каблар из Чачка је послало Предлог да се летњи курс обуке водича III 

категорије одржи у Овчар бањи. Предлог је прослеђен Служби водича која ће 

одговорити на овај допис. 
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2.15. Ради се на томе да се за следећу годину чланству обезбеде холограмске 

чланске маркице. 

3. Извештај Начелништва и Комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

Начелништво 

- Начелник је присутне информисао да су расписани конкурси за пријаву 

активности клубова/друштава у 2018. години за Републичке и Традиционалне 

планинарске акције, ПОТ, трекинг лигу, драј тулинг/пењање у леду, планинском 

трчању као и за организацију Дани планинара Србије. Подсетио је да је рок за 

пријаву до 10. маја т.г. и да је стигао мали број пријава по расписаним 

конкурсима. 

- Комисија за трекинг као и Комисија за планинско трчање би убудуће морале да, 

пре објављивања конкурса, дефинишу термине одржавања такмичења, а на 

основу којих би се клубови/друштва пријављивали. 

- Радило се и на унапређењу система рада и сарадње са Комисијама као и сарадњи 

између самих сродних комисија. 

- Остварена је сарадња са високошколским установама са којима имамо потписан 

уговор о сарадњи. 

- Списак делегата (бивши контролори на РА) Планинарског савеза Србије налази 

се на сајту Савеза. 

- Предлог Правилника о безбедном извођењу планинарских акција је стављен на 

јавну расправу, добијена су мишљења, коментари и сугестије које су унете у 

предлог након чега је исти достављен члановима Управног одбора. 

 У дискусији поводом овог питања учешће је узео председник Комисије за 

превентиву и безбедност у планинама као и већина чланова Управног одбора.  

Одлучено да се усвајање правилника одложи за следећу седницу до када ће радна 

група, у саставу З. Контић, Н. Трипковић и Б. Мићић, да у правилник унесе 

договорене измене. 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење је доставила извештај о раду између две 

седнице Управног одбора. 

- одржана је једна Републичка акција: 21. Пролећни дани планинара, извештај 

достављен, 

- одржане су следећеТрадиционалне акције: 

 19. Поздрав пролећу, достављен извешај 

 9. Март на Моричу, достављен извешај 

 8. Хомољски маратон, достављен извешај 

 13. Доситејевим стазама, достављен извешај 

 19. Пролеће у парку природе, извешај није достављен 

 9. Рогозна, достављен извешај 

Састанак комисије ће бити одржан након истека рока за пријаву по конкурсу 

за организовање Дани планинара,  Републичких и Традиционалних акција у 

2018. години. Том приликом ће се разматрати и питање састава комисије коју 
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је потребно допунити новим члановима или направити измене у саставу 

постојеће комисије. 

Избор делегата који ће бити на РА је искључиво одлука комисије. 

3.2. Комисија за алпинизам и турно скијање – председник комисије је присутне 

известио да је одржан још један састанак комисије. 

Одржан је семинар о лавинама. 

Ледно пењање, предвиђено планом, није одржано због лошег леда. 

Одржана је промо турно трка на Брезовици. Учешће у трци је узело 15 

такмичара, а видно приметно је било интересовање домаћина и осталих 

присутних. 

До краја године би требало сачинити и дати на усвајање правилник везан за ову 

дисциплину. 

Планиран је још један семинар о лавинама који ће трајати три дана. 

У термину 12 – 14. мај т.г. у Овчар бањи одржаће се Технички дани 2017. као и 

4. састанак комисије. 

Комисија има обавезу да  до 10. маја т.г. направи план активности за 2018. 

годину а да убудуће у плану буде и термин одржавања Техничких дана. 

3.3. Комисија за спортско пењање – на Збору спортских пењача изабран је Славо 

Глушчевић за новог председника комисије. Начелник је испред Управног 

одбора поздравио новог председника и похвалио сарадњу ове комисије са 

Комисијом за алпинизам. 

С. Глушчевић је присутнима појаснио стање ствари у комисји, констатовао да 

је део добијених буџетсих средстава за ову комисију мали, обзиром да доста 

тога треба да се уради. Нагласио је да би стипедисти морали да више учествују 

у планираним активностима комисије тј. такмичењима. 

Задатак комисије је да у наредном периоду сачини регистар смерова, изврше 

њихово снимање, а потом предложи које су за реболтовање.  

  3.4. Комисија за спелеологију – остаје обавеза да сачини списак активних 

спелеолога чланова Планинарског савеза Србије. 

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

постојеће. 

Одржана је обука за спелео водиче у неуређеним пећинама и извештај предат. 

Комисија је расписала Конкурс за суфинансирање спелеолога за учешће на 

међународној спелеолошкој експедицији „Џалпак Таш 2017“ која ће бити 

одржана у термину 15 – 30. септембар 2017. године и за коју се пријавило 4 

учесника који испуњавају услове. 

Управни одбор је, за ову експедицију, једногласно одобрио износ од укупно 

1.000,00 евра. 

3.5. Комисија за планинарски трекинг – похваљен је рад ове комисије од стране 

чланова Управног одбора. 

Одржана су два кола трекинг лиге Србије: 

1. коло – Шид – 14. јануар 2017., околини Шида, извештај предат 
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2. коло - Бешњаја – 15. април 2017., околина Крагујевца, извештај предат 

3. коло – Суботичка пешчара одржаће се 14. маја т.г. 

Делегати Планинарског савеза Србије, на састанку БМУ, треба да покрену 

иницијативу за одржавање балканске трекинг лиге. 

3.6. Комисија стручни савет спортских стручњака – ради у састсву: 

1. Весна Павловић - председник 

2. Катарина Мановски 

3. Давид Ковачевић 

Предложено је да: 

Комисију за вођење регистра чине: 

1. Лазар Попара – председник 

2. Немања Милосављевић 

3. Катарина Мановски 

Комисију за издавање, обнављање и одузимање дозвола за рад спортском 

стручњаку чине: 

1. Миливој Ердељан - председник 

2. Катарина Мановски 

3. Ненад Дикић (треба обавоти разговор да ли прихвата да буде члан 

комисије) 

Предлог је једногласно усвојен. 

Начелник предлаже, и сматра, да би требало потписати споразум са 

Оријентиринг савезом Србије и Спортско пењачком федерацијом Србије о 

међусобном признавању дозвола за рад спортских стручњака. 

3.7. Комисија за планинарску оријентацију ради по предвиђеном плану и програму 

у петочланом саставу. 

- Одржано је 1. коло – Стражилово, извештај предат, 

- 21. маја т.г. ће бити одржано 2. коло на Авали, 

- Одржан је Курс из планинарске оријентације који успешно завршило 34 

полазника из 10 клубова/друштава, 

- А. Марковић је ставио примедбу на промењен термин одржавања 2. кола 

ПОТ на Авали без занања Комисије. 

3.8. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је у периоду између две 

седнице одржала два састанка. 

- Сачињен је Предлог програма основне обуке за вођење пешачких тура. 

Председник комисије је појаснио концепт програма обуке, након 

дискусије исти једногласно усвојен. 

- Усвојено је, на предлог Комисије, и идејно решење Уверење о завршеном 

оспособљавању. 

- Чланови Управног одбора су једногласно усвојили измене Правилника о 

регистру. 

- Програм обуке је прихваћен од стране ЕРА, потписан је уговор и плаћена 

лиценца за наредних 5 година. 
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- Постоји идеја о формирању Едукативног центра у планинарству где би се 

вршили сви видови планинарске обуке, сем основне планинарске обуке 

која би се и даље изводила на нивоу клубова/друштава. Чланови Управног 

одбора ће добити материјал везан за ову тему. 

3.9. Комисија за вођење регистра је предложила изглед такмичарске књижице који 

је дат члановима Управног одбора на разматрање. 

Након дискусије предлог изгледа такмичарске књижице је усвојен са једним 

гласом против. 

3.10. Комисију за издавање, обнављање и одузимање дозвола за рад спортском 

стручњаку – комисија ради по постојећем Правилнику о начину и поступку 

издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака. 

Такође, постоји и сет образаца који се налазе на сајту Савеза. 

У Планинарском савезу Србије до сада је евидентирано: 27 тренера и 2 судија. 

Сваки клуб/друштво мора да има потписан Уговор о ангажовању спортског 

стручака. 

3.11. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама – на сајту Савеза је 

приказан образац 010 - Пријава несрећног случаја насталог током спортских 

планинарских активности. 

ПСК Копаоник  је Служби водича поднео извештај о несрећи који се догодио 

на планини Канин прошле године. 

Служба водича има обавезу да заузме став о овом случају и ако је потребно, 

проследи Већу части. 

3.12. Комисија за планинарске терене је након доста уложеног рада уредила 

материјал везан за планинарске терене који је спреман да се постави на сајт 

Савеза. Председник комисије Угљеша Гвозден је присутнима приказао 

урађено и предочио шта би још требало допунити обзиром да недостаје доста 

информација тј. материјала који би био приказан. 

Још једном ће се клубовима/друштвима упутити позив да доставе попуњене 

упитнике како би подаци о планинарским и пешачким путевеима као и 

трансверзалама биле приказане на сајту. 

Секретар Савеза је похвалио рад комисије уз напомену да су започели велики 

и захтеван посао и пожелео да истрају у томе. 

Комисија ради на предлогу правилника о маркирању. Биће достављен 

члановима Управног одбора на разматрање. 

Још једном је, од стране Начелника, указано на потребу да Комисије Савеза 

имају бољу сарадњу. 

3.13. Комисија за планинарске објекте – комисији се прикључио Илија Андрејић 

тако да комисија броји четири члана. 

Остаје обавеза да се организује трибина везана за планинарске домове. 

Председница комисије ће предложити теме.  

И. Планић, начелник Савеза је водио разговоре и преписку са помоћником 

министра просвете, науке и технолошког развоја Милошем Богдановићем 
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везано за школе које нису у функцији и њиховом преласку у власништво 

заинтересованих планинарских клубова. 

ПСК Авала је отворила нови Дом на Копаонику. 

3.14. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама  је предвидела одржавање 4 трка.  

Члан ПСД Вршачка кула, Далибор Алексић ће учествовати на трци УТМБ на 

стази ЦЦЦ од 101км. око Мон Блана. Управни одбор се сагласио да подржи и 

суфинансира нашег такмичара Д. Алексића а у скаду са препоруком тј. 

предлогом Комисије и могућностима Савеза. 

3.15. Комисија за пењање у леду и драјтулинг – је поднела извештај о раду у 

претходном периоду. 

3.16. Комисија за рад са младима – у својству члана Youth Commision UIAA, Неда 

Милошевић је учествовала на састанку који је одржан 8. и 9. априла т.г. у 

Торину. Обзиром да је било доста персоналних промена добила је нова 

задужења. Том приликом је предложила да се следеће године састанак одржи у 

Београду, а у августу 2019. године GYS (Global Youth Summit) догађај у 

Овчарско-кабларској клисури. 

3.17. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију – ради на додели 

Уверења о завршеној обуци а на основу достављених извештаја клубова 

/друштава која су организвала обуку у сарадњи са комисијом. 

Нови концепт правилника о додели признања припрема се за следећу седницу 

Управног одбора. 

Комисија ради на усклађивању Правилника  о националној категоризацији 

спортских стручњака као и на уређивању правилника тј. њиховом усклађивању 

са Законом о спорту и Статутом Планинарског савеза Србије. 

3.18. Комисија за службу водича – је организовала пријемни испит тј. тестирање за 

пријем за обуку водича III категорије. Обзиром да је 57 пријављених успешно 

завршило пријемни испит, обука ће морати да се изводи у два термина тј. у две 

групе.  

Наставном тиму Службе водича су се прикључили Ненад Трипковић, Недељко 

Пештерац и Радмило Марић. Едуковаће се у неко од установа са којом Савез 

има склопљен уговор. 

Добијен је допис Предрага Голубовића водича ПД  Полицајац – Јосиф Панчић 

поводом одлуке Управног одбора Друштва о забрани извођења његове акције 

PET Friendly (вођење кућних љубимаца – паса на планинарске акције) као и 

образложење одлуке ПД Полицајац-Јосиф о поменутој забрани. Чланови 

Управног одбора су се, након прочитаних дописа, сложили да је решавање овог 

догађаја у надлежности Веће части ПД Полицајац-Јосиф Панчић. 

3.19. Комисија за високогорство и експедиције – остаје обавеза да припреми предлог 

пријема нових чланова ове Комисије. 

М. Ердељан је доставио предлог Планинарског савеза Војводине за 

суфинансирање експедиције Срибија Памир 2018. Управни одбор ће на основу 

става тј. мишљења Комисије донети коначну одлуку. 
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Председник Савеза је поздравио присуство Николе Бобића, новоизабраног 

председника Планинарсог савеза Војводине. 

3.20. Издавачки савет – је обавестио Упрвни одбор да је на 9. седници од 28. марта 

2017. године разматрао приспеле пријаве за конкурс суфинансирања издања 

планинарске литературе у 2017. години. 

На конкурс је пријављен рад – приручник Лазара Попаре „Употреба чворова и 

трака у планинарству“. Управни одбор ПСС прихвата предлог Издавачког 

савета да се наведено издање суфинансира са 40% износа цене штампања а 

према условима из документа конкурса. 

Управни одбор је посебно разматрао закључак Издавачког савета поводом 

понуде аутора, већ одштаманог издања, фотомонографије „Сува планина у 

плавом – Dry mountain in blue“ Др Славише Јокановића да ПСС откупи већи 

број примерака овог издања. 

Управни одбор прихватио је предлог Издавачког савета да се не усвоји понуда 

Др Славише Јовановића аутора издања из разлога што је по оцени чланова 

Савета приметан раскорак између квалитетног фотографског дела и пратећег 

текста који не одговара стандардима које би Издавачки савет могао да подржи. 

Поред овог уочено је да је превод текста на енглески језик такође неквалитетан 

те због тога ово издање не би могло послужити Планинарском савезу Србије за 

евентуалне поклоне иностраним организацијама и личностима. 

Управни одбор ПСС исплатиће трошкове за две приложене фотомонографије 

од стране аутора. 

4. Анализа организације и рада III редовне Скупштине XXI сазива ПСС 

Састанку је присуствова Дејан Стојадиновић, председник ПК Озрен. Захвалио је 

Управном одбору ПСС који је изабрао Сокобању за место одржавања Скупштине, а 

клубу ПК Озрен доделио улогу домаћина. Пренео је присутнима позитивне утиске 

управе клуба везане за овај догађај као и своје личне. 

Да су домаћини били изванредни,  као и да је локална управа дала пуну подршку што 

ће допринети  бољем раду клуба и планинарењу убудуће, мишљење је и Б. Божовића 

секретара Планинарског савеза Србије. Речи похвале домаћинима упућене су од 

стране председника, подпредседника, начелника а уз сву подршку чланова Управног 

одбора. 

5. Инспекцијски надзор МОС над радом ПСС 

У канцеларију Савеза су стигла два дописа - пријаве Одсека за инспекцијске послове 

Министарства омладине и спорта упућене Савезу. 

- По пријави ПД Јавор из Београда за покретање поступка инспекцијског надзора 

због неодржавања Скупштине  ПСС 2016. године, 

- По пријави Тихомира Војновића из Београда за покретање поступка 

инспекцијског надзора због двојних функција појединих чланова УО ПСС и 

ПСБ. 

6. БМУ 

- Чланице БМУ су добиле дневни ред за састанак који ће се 02 – 03. јуна т.г. 

одржати у Колашину, 
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- Састанак Извршног одбора БМУ одржан је 08. априла на Рајцу, 

- Припреме за успон на Mont Blanc теку по плану. На основу послатог позива 

чланицама БМУ стигле су пријаве за учешће на овој експедицији. Сачињена је 

листа учесника експедиције (35 учесника и 4 водича). Вођа експедиције В. 

Матковић је присутне упознао са проблемом око резервације смештаја учесника 

у планинарском дому Du Gouter (3815m) и затражио помоћ Управног одбора као 

и присутних који су у могућности да помогну. У току је преписка са 

Планинарским савезом Француске. 

- Припреме за Балкански шампионат у планинарској оријентацији теку по плану. 

Одржана су два састанка, ради се на припреми нове карте, одабраће се екипа која 

ће да представља Србију, а сам шампионат ће трајати три дана. 

7. ЕРА 

Плаћена је ЕРА пешачка водичка лиценца за период 2017 – 2022. 

Планинари из Холандије планирају да у току лета путем Е7 прођу кроз Србију па су 

замолили за карту и књигу „Кроз Србију лаким кораком“. 

8. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

- У Минхену је одржан састанак поводом иницијативе за формирање планинарске 

организације на нивоу Европе, 

- Предлог Статута ЕУМА биће послат свим савезима до 1. маја т.г. како би га 

разматрали и изјаснили се о њему на састанку БМУ. Предлог Статута ће бити 

преведен на српски језик и достављен члановима Управног одбора Планинарског 

савеза Србије. 

9. УИАА 

- Лазар Попара је требало, по одлуци Управног одбора, да присуствује састанку 

УИАА у Манчестеру. Обзиром да је позив стигао касно у односу на дужину 

процедуре за добијање енглеске визе, морао је да откаже учешће као и резервацију 

авио карте. Управни одбор се сложио да је разлог отказивања учешћа оправдан. 

10. Пријем нових чланова у ПСС 

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

од стране Надзорног одбора, Управни одбор је донео одлуку како следи: 

- ПД „Азимут“ из Београда додељен је статус придруженог члана Савеза без права 

гласа, 

- ПК „Облић“ из Београда дедељен је статус придруженог члана Савеза без права 

гласа, 

- ПД „Авантура тим“ из Београда дедељен је статус придруженог члана Савеза без 

права гласа, 

- СУП „Младост“ из Босилеграда дедељен је статус придруженог члана Савеза без 

права гласа, 

- ПК „Адреналин“ из Новог Сада дедељен је статус члана Савеза, 
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- ПСК „Шумар“ из Кленка треба да допуни документацију. 

11. Разно 

- На предлог И. Андрејића биће обележено 10 година од успона на Монт Еверест. 

Догађај ће бити обележен објавом на сајту Савеза, Планинарском гласнику, у 

медијима као и приказивањем филма на акцији Дани планинара у Прибојској 

бањи. Задужују се И. Андрејић и Ф. Демчовић да до 20. маја припреме концепт 

обележавања и доставе канцеларији Савеза, 

- Р. Кнежевић је предложио да се потпише уговор са ДИФ Приштина - Лепосавић. 

Седница је завршена у 1750. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 

  


