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З А П И С Н И К  

са 21. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 31. маја 2017. године у просторијама ПСК Победа - Београд 

Седница је, из немогућности приласка просторијама Планинарског савеза Србије због 

инаугурације председника Србије, одржана у просторијама ПСК Победа. 

Време почетка рада седнице: 1215 

Присутни чланови УО: Б. Мићић, Д. Гогић, Б. Божовић, Р. Кнежевић, А. Марковић, 

В. Матковић, Р. Филиповић, Љ. Попов, Љ. Станојевић,                  

Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: / 

Веће части: Драган Васиљевић 

Остали присутни: Б. Трајковић, С. Глушчевић, М. Детичек, У. Гвозден, А. Марковић, 

Н. Трипковић, П. Божовић 

Председник Планинарског савеза Србије предложио је следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 20. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва и комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

  4. Саопштење – ограда од негативних појава у чланству 

  5. Инспекцијски надзор МОС над радом ПСС 

  6. Пријем нових чланова у ПСС 

  7. БМУ  

  8. ЕРА 

  9. ЕУМА 

10. УИАА 

11. Разно 

Дневи ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање  Записника са 20. редовне седнице УО ПСС 

У канцеларију Савеза је електронском поштом пристигла примедба Р. Филиповића, 

члана Управног одбора, на тачку 3.12. 

Чланови Управног одбора су се сложили да се у тачку 3.12. после реченице: 

„Секретар Савеза је похвалио рад Комисије уз напомену да су започели велики и 

захтеван посао и пожелео да истрају у томе“. 

дода реченица као из пристиглог дописа Р. Филиповића: 
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 „Радмило Филиповић је такође похвалио рад комисије уз питање када ће сајт нашег 

Савеза бити доступан на српском писму (ћирилици)“. 

Након тога је Записник једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Након завршетка програма за унос планинарских путева, Еутелнет агенција ће 

направити побољшан програм за унос података у базу електронске евиденције 

чланства Планинарског савеза Србије како би се наставио процес 

евидентирања чланства. (за реализацију обавезе задужени су: Б.Мићић / 

Б.Божовић) 

2.2. Превод књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл) се наставља. (за реализацију 

обавезе задужени су: Б.Мићић/Б.Божовић) 

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

уради. (за реализацију обавезе задужен: Б.Мићић) 

2.4 Служба водича и Комисија за превентиву и безбедност у планинама треба да, 

Планинарском савезу Србије, достави извештај о несрећи која се догодила на 

планини Канин 2016. године. 

2.5. Добијене су нове понуде за куповину сета за електронско очитавање времена 

такмичара. У наредних 10-ак дана донеће се коначна одлука о куповини. (за 

реализацију обавезе задужен: Б.Божовић/В.Матковић) 

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

решења дипломе, уверења... Планинарског савеза Србије. 

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

планинарско образовање. (за реализацију обавезе задужени су председници 

комисија) 

2.8. Комисија за високогорство и експедиције Планинарског савеза Србије треба да 

се допуни новим члановима и изабере нови председник ове комисије. (за 

реализацију обавезе задужен је Начелник) 

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

члановима. (за реализацију обавезе задужен је Н. Трипковић) 

2.10. Комисија за спелеологију треба да уради Предлог правилника о обуци. (за 

реализацију обавезе задужен је Н. Милосављевић) 

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

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

одговорити на овај допис тј. предлог. 

2.12. Ради се на томе да се за следећу годину чланству обезбеде холограмске 

чланске маркице (задужење Б. Божовић). 

3. Извештај Начелништва и Комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење је одржала састанак и том приликом, 

између осталог, разматрала приспеле пријаве по конкурсу за Републичке и 

Традиционалне акције ПСС за 2018. годину. 
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- Увидом у примљене пријаве констатовано је да је приспело 23 пријаве за 

Републичке акције, 17 пријава за Традиционалне акције, 1 пријава за Дани 

планинара Србије као и 1 акција за акцију БМУ-ЕРА. 

Комисија је сачинила предлог Репбуличких и Традиционалних акција за 

Календар акција ПСС за 2018. годину (12 Републичких и  22 Традиционалне 

акције) а председник комисије је присутнима образложио пријаве друштава 

/клубова које нису прихваћене од стране комисије. 

Управни одбор се сложио да ће предлог акција за Календар акција за 2018. 

бити усвојен након унетих прихваћених допуна и измена од стране 

Управног одбора.  

Друштва/клубови чије акције нису у Календару акција, а поднели су пријаве 

по расписаном конкурсу, требале би да добију образложење Комисије за 

пешачење и планинарење. 

- А. Марковић је предложио да се у Календар акција, поред назива акције 

упише и име делегата као и да на следећој седницу Уравног одбора једна од 

тачака дневног реда буде и „Извештаји регионалних координатора о стању 

на терену“ обзиром да постоје наслагања између друштава/клубова у истом 

граду тј. региону. 

- Комисије је донела одлуку да се израде пехари за клубове који су постигли 

најбоље резултате (за прва три места) на Републичким акцијама у 2016. 

Години и да им се доделе на Данима планинара у Прибојској бањи. 

3.2. Комисија за високогорство и експедиције – остаје обавеза да припреми 

предлог пријема нових чланова ове Комисије као и изабере председник 

комисије. 

Добијен је Елаборат и захтев за суфинансиранје високогорке акције на два 

врха преко 5000 м у 2018. години (Арарат и Дамаванд) од ПСК Јастребац. 

3.3. Комисија за алпинизам и турно скијање – одржаће Алпниситички табор 

„Горњак 2017“ 

3.4. Комисија за спортско пењање – председник комисије је присутне известио о 

раду комисије. 

- Одржана је акција посета пењалиштима на Сардинији – Италија у оквиру 

„Посете пењалиштима у земљи и иностранству у складу са годишњим 

плановима клубова“. Извештај ће бити достављен. 

- Такмичење у тежинском и брзинском пењању за државно првенство ће се, 

уместо у Комарану у Пријепољу, одржати 12 и 13.08. т.г у Националном парку 

Тара. 

- Комисија ће, ради сачињавања регистра, доставити списак пењалишта и 

смерова. 

- Председник комисије је мејлом информисао Савез да је М. Смиљанић пењао 

смер на Кошутњаку без осигурања и снимак приказао на фејсбуку. Означио је 

да је М.Смиљаанић из Победе и упозорио ПСК Победу на ову чињеницу. У 

ПСК ПОбеда провером чланарине, констатовано је да је М. Смиљанић био 

члан Победе пре 4 године и од тада више није платио чланарину, па тиме више 

и није члан Победе. Задужује се С. Глушчевић да обави разговор са 

М.Смиљанићем у вези безбедности пењања. . 
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- Потребно је да се канцеларији Савеза достави састав нове комисије како би се 

ажурирали подаци на сајту. 

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

спелеолога чланова Планинарског савеза Србије као и да направи предлог 

Правилника о обуци. 

3.5. Комисија за планинарски трекинг – представници комисије су обишли стазе 

предвиђене за одржавање промо кола Трекинг лиге Србије у Прибојској бањи 

и доставили извештај канцеларији Савеза. 

- Одржано је 3. коло у организацији ПК Спартак из Суботица - Суботичка 

пешчара – 478 учесника. Добијена је једна жалба везана за финалне 

резултате овог кола. У време добијања жалбе недостаци су већ били 

отклоњени, тако да није узета у разматрање, а клубу је упућен допис са 

образложењем. 

- 4. коло у организацији ПК Дубашница – Малиник - Кучајске планине се 

припрема. 

- Предвиђено је да се у 2018. години одржи 7 кола трекинг лиге Србије. 

- На састанку БМУ, наши делегати, би требала да се покрену иницијативу за 

одржавање балканске трекинг лиге. 

3.6. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама  је предвидела одржавање 4 трке: 

- Тара 03.06.2017 

- Јелашница 17.06.2017 

- Проклетије 08.07.2017 

- Космај 15.10.2017 

3.7. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама – председник комисије 

сматра да би сви клубови тј. друштва требало да доставе образац 10 – Пријава 

несрећног случаја насталог током спортских планинарских активности. 

Предлог Правилника о безбедном извођењу планинарски активности је, након 

допуна и измена појединих чланова правилника, по сугестији чланова 

Управног одбора, једногласно усвојен. 

Упућен је допис Начелништву Горске службе спасавања Србије са молбом да 

убудуће ГССС доставља Савезу повредне листе са планинарских, трекинг, 

спортско-пењачких и других активности Планинарског савеза Србије. 

Комисија сматра да би требало учествовати у Радионици: болтовање и 

реболтовање (позив за радионицу Алфа аудио С доо, Зелено дрво) јер има 

доста смери на којима је потребно извршити реболтовање. Предлог је подржан 

од стране чланова Управног одбора.  

3.8. Комисија за службу водича - обука за водича III категорије ће се, обзиром на 

број пријављених планинара који су положили пријемни испит, изводити у два 

термина тј. у две групе.  

Служба водича има обавезу да заузме став и писаним путем о томе извести 

канцеларију Планинарског савеза Србије о несрећи која се 2016. године 

догодила на планини Канин. 
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Задужује се Служба водича да достави списак водича како би био приказан на 

сајту Савеза. 

3.9. Комисија за планинарске објекте – комисија ради у четворочланом саставу. 

У септембру би требала да се организује трибина везана за планинарске 

домове. 

Похваљена је иницијатива и упорност председнице ове комисије Љ. 

Станојевић, по питању трибине и дато јој задужење да припреми предлог тема 

за следећи састанак и достави их члановима Управног одбора. 

3.10 Комисија за планинарске терене – ради на предлогу Правилника о маркирању 

стаза који ће бити достављен члановима Управног одбора на разматрање тј. 

усвајање. 

На сајту Савеза постоји нови део који се односи на Регистар планинарских 

терена. За сада он обухвата планинарске и пештачке путеве (унето је око 60-

70), европке пешачке путеве у Србији и планинарске трансверзале. 

Приказан је преглед маркираната (лица која су завршила обуку за  

обележавање планинарских терена). 

У сарадњи са осталим комисијама Савеза биће приказани и подаци о осталим 

планинарским теренима као што су пењалишта, ферате, полигони. 

Друштва/клубови треба да доставе попуњене упитнике (УП-01, УП-02С и УП-

03Т) за терене из свог окружења за које су одговорни, како би били унети у 

регистар. 

3.11 Комисија за заштиту природе планина – (председник Драган Петрић) за ове 

три и по године овог мандата УО ПСС, није одржала ни један састанак и нема 

извештаја о раду. 

3.12 Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију – нема извештаја о 

раду. 

3.13. Комисија за рад са младима – нема извештаја о раду. 

3.14. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству - ради по постојећим 

правилницима. 

Ненад Дикић је преузео обавезу да обави разговор са МОС о начину 

усавршавања и свој предлог на основу истих је доставио у писаној форми. 

Планинарски савез Србије ће потписати уговор са ДИФ Приштина–Лепосавић. 

3.15. Комисија за маркентишку делатност – нема извештаја о раду. 

3.16. Комисија за информисање и пропаганду – нема извештаја о раду 

3.17. Издавачки савет – комисија није заседала, нема извештаја о раду. 

3.18. Комисија за пењање у леду и драјтулинг – председница комисије је канцеларију 

Савеза обавестила о несрећи у  Словенији у којој је смртно страдао Сашо 

Житник, члан АО Железничар из Љубљане. Председнику Планинске звезе 
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Словеније Бојану Ротовнику упућен је израз саучешћа а вест објављена на сајту 

Савеза. 

3.19. Комисија  за вођење регистра – ради на уређењу регистра. 

3.20. Комисија  за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском 

стручњаку  – нема извештаја о раду. 

3.21. Стручни савет спортских стручњака – нема извештаја о раду. 

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

Председник комисије, В.Матковић,  је присутне известио да постоји проблем 

са Оријентиринг Савезом Србије око термина одржавања такмичења. 

- Одржано је 2. коло на Авали, извештај није предат, 

- Припрема се 3. коло које ће се одржати 10. јуна т.г. у Ивањици (требало да 

се одржи 03. јуна), 

- Веома је могуће да ће се померити и датум одржавања 4. кола 

- Успостављен је контакт са организатором Дани планинара Србије јер је 

предвиђено да се у оквиру ове Републичке акције одржи и Државно 

првенство у планинарској оријнтацији, 

- Комсија ће одржати састанак након завршетка састанка Управног одбора. 

4. Саопштење – ограда од негативних појава у чланству  

У канцеларију Савеза, у кратком временском периоду, пристигло је више порука са   

притужбама на неприхватљиво понашање чланова тј. друштава и клубова 

Планинарског савеза Србије. 

Тим поводом је секретар Савеза сачинио следећи предлог дописа: 

НЕГАТИВНЕ ПОЈАВЕ У ОКВИРУ ПЛАНИНАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ   (2017.) 

Предлог одлуке УО ПСС (мај 2017.) 

УО ПСС и скретаријат УО био је више пута у прилици да разматра појаве 

неприхватљивог понашања чланова, друштава и клубова планинарске организације 

Србије, у различитим областима друштвеног ангажовања и организовања 

планинарских активности. 

То су пре свега следеће негативне појаве: 

- Неовлашћено коришћење лиценце водича и кршење водичког кодекса у оквиру 

друштва/клуба као и Службе водича ПСС 

- Све масовније појаве организовања акција са израженим туристичким 

делатностима којом приликом се лиценцирани водичи појављују као самостални 

организатори путовања или су „ агенти“ званичних туристичких агенција за 

које прибављају учеснике путовања у оквиру планинарских друштава или 

клубова. 

- Све масовније организовање набавке и продаје планинарске опреме као и 

друге робе или активности. 

За овакав вид организације трговине или окупљања  учесника путовања користе се 

друштвене мреже  отвореног или полузатвореног типа, затим спискови чланова 

планинарске организације са електронским адресама, преко којих се  под фимом 
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друштава/клубова, специјализованих служби или целокупне планинарске 

организације (ПСС), роба или туристичке делатности несметано рекламирају.  

Све  набројане активности изводе се  изван оквира  законских прописа и 

регистровања за привредне активности, разумљиво и без плаћања пореских 

дажбина. 

Наглашава се да у канцеларију ПСС све чешће стижу притужбе чланова планинара, 

друштава/клубова и грађана који нису чланови планинарске организације, као и 

упозорења туристичких и пореских инспекције које прете санкцијама 

друштвима/клубовима а пре свега Планинарском савезу Србије, који као 

грански национални савез јесте гарант поштовања обавеза из Закона о спорту 

и других закона којима се регулишу обавезе друштава и појединаца који су 

учлањени у Планинарски савез Србије. 

УО ПСС је свестан да поменуте негативне појаве, које су већ узеле маха и 

препознате не само планинарској јавности, изразито угрожавају рад 

друштава/клубова и целог Савез и руше углед и основне темеље планинарског 

покрета и спорта. 

На основу изнетих анализа негативних појава Управни одбор доноси следеће 

ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧКЕ: 

- УО ПСС јавно осуђује и ограђује се од свих наведених негативних појава и 

активности које су у супротности са Законом о спорту, Законом о удружењима 

грађана и другим законским прописима којима се регулишу привредне 

активности удружења и појединаца. 

- УО ПСС позива друштва, клубове, специјализоване службе и правна лица који 

су чланови Савеза да хитним мерама спрече даљи развој наведених негативних 

појава из ове одлуке. УО ПСС препоручује свима да организационе активности 

и делатности уведу у  регуларне законске оквире,наведене у Закону о спорту, у 

коме се спортски клубови упућују на који начин могу развијати привредну 

активност у оквиру друштва. 

Појединци који не желе да привредне делатности развијају у оквиру свог друштва 

или клуба дужни су да оснују сопствени независни привредни субјект регистрован 

у Агенцији за привредне регистре. 

- УО ПСС неће узимати у заштиту друштва, клубове, службе и појединце који 

крше законске обавезе, руше углед планинарске организације, и посебно 

угрожавају безбедност организовања и извођења планинарских акција.  

- Управни одбор предузеће мере за спречавање ширења свих негативних и 

незаконитих појава, којима, кроз спровођење расположивих дисциплинских 

прописа и правилника  ПСС, и кроз сарадњу са званичним  органима 

републичких инспекција (спорта, туризма, трговине, саобраћаја и др.). 

Посебно подсећамо да је ПСС у интересу  својих чланова већ остварио добру 

сарадњу и повољне попусте приликом куповине планинарске опреме, животног 

осигурања и других повољности, што представља доказ стеченог угледа 

планинарске организације у оквирима привредних субјеката. 

Ова одлука прослеђује се: 

- Планинарским друштвима и клубовима, 

- Регионалним планинарским савезима 

- Специјализованим службама ПСС 

- Правним лицима којима је оснивач ПСС (ГССС) 

- Министарству омладине и спорта 
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- Министарству трговине и телекомуникација (туризам) 

- Спортском савезу  Србије  

- Привредним  субјектима који се баве производњом и трговином планинарске и 

спортске опреме и реквизита. 

Допис је пре седнице прослеђен члановима Управног одбора, подржан мејл 

поруком од стране подпредседника Савеза, а на седници, након дискусије и 

закључка председника да ће Савез предузети мере у складу са Правилницима и 

Закону, једногласно усвојен. 

5. Инспекцијски надзор МОС над радом ПСС 

Добијен је Закључак Министарства омладине и спорта, Одсек за инспекцијске 

послеве, којим се обуставља поступак инспекцијског надзора покренут над радом 

Планинарског савеза Србије јер нема услова за даље вођење поступка, а по пријави 

ПД „Јавор“ из Београда. 

Савез је упутио одговор, Одсеку за инспекцијске послове Министарства 

омладине и спорта, по предмету инспекцијског надзора над радом Савеза, а по 

пријави Тихомира Војновића из Београда. Одлука још није добијена. 

6. Пријем нових чланова у ПСС 

Управни одбор је донео одлуку како следи: 

ПСК „Шумар“ из Кленка је допунио документацију те му се додељује статус 

придруженог члана Савеза без права гласа. 

7. БМУ 

- 18. састанак БМУ биће одржан у Колашину 02 - 04. јуна т.г. Састанку ће 

присуствовати Б. Мићић, И. Планић, В. Матковић, А. Марковић и М. Детичек. 

- Комисија за планинарску оријентацију ради на припреми за Балканси шампионат 

који ће се одржати на Рајцу. Усаглашавају се правила, ради се на припреми нове 

карте, позиву за учешће, испитним питањима... такмичење ће трајати 3 дана.  

- Експедиција на Mont Blanc се одлаже јер нисмо успели, и поред бројних 

ургенција, да извршимо резервацију смештаја у планинарском дому Du Gouter 

(3815m).  

- Коначно је урађен дневник 10 врхова земаља чланица БМУ. Планинарски савез 

Србије ће узети 300 комада. 

8. ЕРА 

На сајту ЕРА је објављено да ће се 48. конференција одржати у Брашову – Румунија 

у периоду од 28. септембра до 01. октобра 2017. године. 

9. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

- Извршено је превођење предлога Статута ЕУМА који је заједно са пропратним 

материјалом достављен члановима Управног одбора. 

ПСС нема примедби на предлог Статута ЕУМА.  
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10. УИАА 

Од УИАА добијен је допис у коме траже подршку да алпинизам посане УНЕСКО 

нематеријална културна светска баштина. 

Договорено је да Савез упути писмо подршке. 

11. Разно 

- Туристичка организација Србије је Савезу упутила молбу за уступање старих 

фотографија и текстова, 

- ПСК Железничар из Краљева упутио је молбу за доделу пехара поводом 

заузимања првог места на листи Савеза за учешће на Републичким планинарским 

акцијама како је предвиђено Правилником ПСС, 

- ПСК Авала је доставила предлог за доделу Повеље ПСС Драгану Божовићу. 

Усвојен је предлог да се сачини списак заслужних којима ће Повеља бити уручена 

на акцији Дани планинара Србије или неком другом пригодном приликом. 

- ПСК Авала је доставила обавештење о сменама и ценама у планинарском дому 

„Др Петар Костић“ на Копаонику, 

- ПСК Успон из Штрпца је Управном одбору упутио допис-молбу везан за 

продужење чланства у Савезу, обзиром да у прошлој години нису извршили 

куповину чланских маркица. 

Став Управног одбора је да ПСК Успон треба да достави нови Статут, 

регистрацију код АПР као и званични допис, на основу којих ће моћи да се донесе 

одлука 

- Р. Кнежевић је предложио да се акција „100 година пробоја Солунског фронта“ 

2018. године обележи у сарадњи са чланицама БМУ, а да се ове године припреми 

и испита терен уз суфинансирање Савеза.  

Став Управног одбора: потребно је да се размотре могућности и да ће се о овом 

предлогу још причати. 

- Планинарски савез Србије је добио Захвалницу од ПСД Гвоздац из Краљева за 

подршку у организацији Републичке акције „Нарцису у походе“ коју је 

председнику Савеза уручила Р. Вукосављевић. 

Седница је завршена у 1740. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 


