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З А П И С Н И К  

са 22. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 30. јуна 2017. године у Прибојској Бањи 

Време почетка рада седнице: 1205 

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

И. Андрејић, Ј. Тодоровић, Р. Филиповић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: У. Гвозден, М. Детичек, П. Божовић, М. Ћировић, Добривоје 

Николић 

Председник Планинарског савеза Србије предложио је следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 21. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва и комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

  4. Дани планинара Србије 2017. – Прибојска Бања 

  5. Пријем нових чланова у ПСС 

  6. БМУ  

  7. ЕРА 

  8. ЕУМА 

  9. УИАА 

10. Разно 

Дневи ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање  Записника са 21. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 21. редовне седнице Управног одбора је достављен члановима УО 

електронским путем те је, обзиром да није било примдби, исти једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Програм за унос планинарских путева је завршен. Чланови Управног одбора 

имају обавезу да подсете клубове/друштва да доставе попуњене постојеће 

обрасце са комплетним информацијама о планинарским стазама у Србији. 

Еутелнет агенција ће направити нови програм за унос података у базу 

електронске евиденције чланства Планинарског савеза Србије, а на основу 

потреба Савеза и прикупљених примедби клубова/друштава као и појединаца 

на постојећи програм. (за реализацију обавезе задужени су: Б. Мићић и Б. 

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

обавезе задужени су: Б. Мићић и 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. Куповина сета за електронско очитавање времена такмичара, на основу 

прикупљених понуда, би требало да буде извршена до почетка одржавања 

такмичења Балканског првенства (за реализацију обавезе задужен: Б. Божовић 

и В. Матковић)  

2.6. 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) 

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

реализацију обавезе задужен је Н. Милосављевић) 

2.8. Договорено је да се за следећу годину чланству обезбеде холограмске чланске 

маркице (задужење Б. Божовић). 

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

решења дипломе, уверења... Планинарског савеза Србије. 

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

планинарско образовање. (за реализацију обавезе задужени су председници 

комисија) 

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

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

3. Извештај Начелништва и Комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

- Начелник је члановима УО прочитао, већ прослеђен им електронским путем, 

Извештај Покрајинског завода за спорт и медицију спорта о стручном надзору над 

стручним радом у области спорта, за занимање тренер у спорту, у ПД Lesson из 

Бечеја. 

- Предлог изгледа и садржаја Такмичарске књижице ПСС је усвојен и биће 

приказан на сајту Савеза, 

- На Календару активности ПСС за 2018. се ради а коначна верзија предлога би 

требало да буде готова до септембра 2017., 

- Добијена Пријава манифестације 41. Планинарски маратон на Фрушкој гори за 

2018. годину добијена је ван рока за пријаву. Након дискусије чланови Управног 

одбора су се сагласили да се пријава прихвати, а манифестација Фрушкогорски 

маратон подржи као и до сада, 

- Примедба на рад делегата Савеза коју је упутила Р. Вукосављевић као и предлог 

да се измени Правилник о делегатима, биће тема на следећем састанку Управног 

одбора када и она буде била присутна, 
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3.1. Комисија за планинарски трекинг успешно организује такмичења и до сада је 

одржано 5. кола трекинг лиге Србије. Предвиђено је да се у 2018. години одржи 

7 кола трекинг лиге Србије. 

 Предложено је, и прихваћено од стране Управног одбора, да се раду Комисије 

придружи Горан Жигић члан ПД Железничар из Новог Сада. 

Потребно је да се овој комисији пружи подршка и помоћ, уколико је потребно, 

као и да се више пажње посвети правилима одржавања такмичења. 

Од комисије се очекује увођење такмичарских књижица Савеза, као и 

достављање финансијског извештаја након одржаног такмичења. 

Задужују се чланови Управног одбора, Љ. Попов да сачини предлог 

финансијског извештаја за трекинг а А. Марковић предлог финансијског 

извештаја за ПОТ. 

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

Одржано је 3 кола ПОТ. У оквиру акције Дани планинара Србије 2017. биће 

одржано Државно првенство у планинарској оријентаљцији. Тим поводом 

извршене су све припреме потребне за одржавање такмичења. 

3.3. Комисија за спелеологију – доставља извештаје о раду. Потребно је да комисија 

контактира и укључи у рад клубове/друштва чланице Савеза који раде 

самостално. 

Остаје обавеза да направе предлог Правилника о обуци као и да сачине списак 

активних спелеолога чланова Планинарског савеза Србије. 

Чланови Управног одбора који су задужени за сарадњу са овом комисијом би 

требало да присуствују некој од акција спелеолога која ће се одржати у нареном 

периоду. 

3.4. Комисија за спортско пењање припрема 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 треба да сачини регистар пењалишта у Србији о којим Савез има 

обавезу да брине као и реално опише-прикаже у каквом су стању. 

Након достављања списка пењалишта од стране Комисије, на сајту Савеза ће 

бити објављена пењалишта која су безбедна за пењање. 

3.5. Комисија за алпинизам и турно скијање – одржан је Алпниситички табор 

„Горњак 2017“ – извештај је достављен. 

- Н. Трипковић и С. Жарковић су задужени за активности везане за турно 

скијање, 

Jош увек нису решени међусобни спорови алпиниста, а потребно је да се 

припремe  следећи правилници: 

а. Правилник о организовању и извођењу испита за звања у алпинизму – звање 

алпиниста предвиђен чланом 29 Алпинистичког правилника ПСС  

б. Правилник о експедицијама КА ПСС донет 06.09.2010. године треба 

прилагодити у међувремену измењеним надређеним актима  
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в. Треба размотрити могућност унапређења функционалности обрасца 

пењачког картона израђеног у програму Excel ради лакше обраде 

података. 

- БМЦ је и ове године организовао међународни скуп алпиниста који је 

одржан у периоду 13 – 20. мај т.г. Наш представник ове године био је 

Предраг Павловић члан АО Пожеревац који је доставио извештај а који је 

председник прочитао присутнима. 

Чланови Управног одбора су се сагласили да одлазак наших алпиниста на 

овакву врсту сусрета треба подржати и убудуће. 

3.6. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству – ради по постојећим прави-

лницима. 

ТИМС и Висока спортска и здравствена школа струковних студија су послале 

дописе обавештења о упису за стручно оспособљавање кадрова у спорту. 

Усвојен је Предлог Правилника о стицању и начину оверавања лиценце за 

вођење успона на опремљеним пењачким стазама са програмом и планом 

обуке. 

3.7. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама  је од четири прдвиђене трке одржала две: 

- на Тари – извештај предат (извештај би требало допунити информацијом 

чији су чланови учесници трке, Планинарског савеза Србије или неке друге 

организације), 

- Јелашница – извештај није предат 

Трећа трка биће организована на Проклетијама у јулу а у септембру четврта на 

Космају. 

Комисија је одбила предлог да одржи трку у оквиру Републичке акције Дани 

планинара Србије 2017. 

Делегати Планинарског савеза Србије убудуће морају да буду присутни на 

тркама и  свој извештај доставе Савезу. 

Став Управног одбора је да ова комисија има потенцијала, да је потребно 

обавити разговор са председницом комисије, пружити им помоћ уколико је 

потребно и правилно их усмерити. 

Превидом је ова комисија изостављена из плана расподеле буџетских средстава 

за ову годину те је накнадно договорено, од стране Управног одбора, да 

200.000,00 динара буде издвојено за организовање трка (50.000,00 динара х 4 

трке). 

3.8. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама – сви клубови тј. друштва 

требало је да доставе образац 10 – Пријава несрећног случаја насталог током 

спортских планинарских активности Комисији и канцеларији Савеза. 

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. 

ПСД Цер је пријавило незгоду са акицје коју су организовали, а која се 

догодила планинару при силаску са врха Мусала. Детаљан извештај са 
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обрасцем 010 биће достављен Комисији тј. Савезу након комплетирања 

документације. 

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

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

термина тј. у две групе.  

Задужује се Служба водича да достави списак водича (са назнаком категорије 

као и из ког су клуба/друштва) како би био приказан на сајту Савеза. 

Планинарски савез Србије неће издавати Уверења о завршеној обуци 

члановима или друштвима која нису чланови Планинарског савеза Србије. 

3.10. Комисија  за вођење регистра – ради на уређењу регистра. Регистар клуба се 

припрема а Регистар спортских стручњака Планинарског савеза Србије је 

приказан на сајту.  

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

стручњаку  – нема извештаја о раду. 

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

3.13. Комисија за планинарске терене – списак маркираната је објављен на сајту 

Савеза. 

И. Планић, Б. Мићић и У. Гвозден ће се 05. јула т.г. у Суботици састати са 

Andras Rosztoczy, чланом УО мађарског пешачког савеза, а у вези детаља 

спајања Европских пешачких путева Е4 и Е7 на граници. 

Комисија ради на предлогу Правилника о маркирању, до сада је одржано осам 

обука за маркиранте. Предлог председника Комисије је да се подела на  

маркиранте и сараднике на маркирању. 

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

планинарским тереним, као што су пењалишта, ферате, полигони. 

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

раду. 

3.15. Комисија за планинарске објекте – комисија је одржала састанак 13. јула т.г. 

Обзиром да постоји списак планинарских домова у Србији који је доста стар, 

чланови комисије су направили упитник који су послали власницима тих 

домова у намери да сазнају да ли су у финкцији. 

Један од задатака је да крајем године, након прикупљених података, организује 

састанак везан за домове на коме ће бити речи о имовини домова као и 

могућностима које даје Закон о спорту. 

3.16. Комисија за планинарење и пешачење – нема извештаја о раду. 

3.17. Комисија за високогорство и експедиције – нема извештаја о раду. 

3.18. Комисија за заштиту природе планина – нема извештаја о раду. 

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

3.20. Комисија за маркентишку делатност – нема извештаја о раду. 
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3.21. Комисија за информисање и пропаганду – нема извештаја о раду 

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

3.23. Комисија за пењање у леду и драјтулинг – нема извештаја о раду. 

4. Дани планинара Србије 2017. – Прибојска бања 

Председница ЖКП „Љесковац“ из Прибоја, Валентина Токовић поздравила је 

присутне и известила о припремама које су урађене поводом одржавања Републичке 

акције Дани планинара Србије 2017. 

Нагласила је добијену подршку локалне управе, суграђана Прибоја тј. Прибојске 

бање, похвалила рад и ангажовање чланова клуба организатора. 

Д. Гогић је припремио филмове који ће бити приказани на дан одржавања акције у 

вечерњим сатима, а пре програмом предвиђеог музичког програма. 

Једногласно је прихваћен предлог ПСК „Авала“,  да се Драгану Божовићу  додели 

Повеља Планинарског савеза Србије за планинарско дело, за посвећеност идеји 

планинарског покрета и вишедеценијски рад на развоју планинарства у Србији. 

Након дискусије чланова Управног одбора и присутних, донет је закључак да на 

акцији Дани планинара Србије треба да: 

- Такмичарске дисциплине имају једно коло лиге или првенство Србије, 

- Стручни савет спортских стручњака одржи семинар, 

- Служба водича одржи техничке дане... 

Позиви за учешће на овој акцији упућени су и Планинарском савезу Босне и 

Херцеговине, Планинарском савезу Републике Српске као и Планинарском савезу 

Црне Горе. 

Прикупљају се пријаве клубова/друштава за организовање акције Дани планинара 

Србије 2018. године. Одлука о избору термина и места одржавања биће донета на 

следећој седници Управног одбора. 

5. Пријем нових чланова у ПСС 

Управни одбор је донео одлуку како следи: 

ПД „Преслап“ из Ниша је доставио потребну документацију те му се додељује 

статус придруженог члана Савеза без права гласа. 

6. БМУ 

Дана 03. јуна 2017. године у Колашину је одржан састанак БМУ у склопу 

манифестације „Планинарски фестивал“ у организацији Планинарског савеза Црне 

Горе. 

Састанку су присуствовале делегације земаља чланица БМУ: Грчке, Словеније, 

Македоније, Босне и Херцеговине, Албаније, Бугарске, Хрватске, Турске, Србије, 

Црне Горе (домаћин). Присутне су биле и делегације Чешког планинарског савеза 

(постала члан посматрач) и Мађарског планинарског савеза. 

Представници Планинарског савеза Србије били су: Борис Мићић, Владислав 

Матковић и Александар Марковић. 

М. Детичек, секретар БМУ је прочитао извештај са овог састанка који је, 

електронским путем, већ достављен члановима Управног одбора. 
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7. 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.  

Наши представници ће бити: Борис Мићић, Бранислав Божовић и Драгослав Гогић. 

Кандидатура Б. Мићића за председника ЕРА, подржана је једногласно и од стране 

чланица БМУ. 

8. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

- Превод предлога Статута ЕУМА који је заједно са пропратним материјалом 

достављен члановима Управног одбора прихваћен је од стране Управног одбора 

Планинарског савеза Србије без примедби. 

- Б. Мићић је присутне упознао са идејом даље реализације оснивања ЕУМА, 

- Оснивачка Скупштина ЕУМА треба да се одрж 16. септембра 2017. године, 

9. УИАА 

Планинарски савез Србије је упутио писмо подршке, а на основу дописа добијеног 

од УИАА у коме траже подршку, да алпинизам постане УНЕСКО нематеријална 

културна светска баштина. 

10. Разно 

- Добијено је обавештење о почетку овогодишњег такмичења планинске 

фотографије Међународног планинског самита у Бриксену, Италија. Овогодишња 

награда за „Планинску слику године“ је преко 18.000 €. Обавештење се налази на 

сајту Савеза, 

- Беоспорт је Савезу упутио допис везан за промовисање сарадње односно 

упознавање чланства Савеза са погодностима које могу да остваре приликом 

куповине опреме (објављено је на сајту Савеза), 

- ПД Александар Џавовић из Чајетине упутило је допис протеста Савезу на 

неумесне коментаре и притиске од стране чланова ПК Торник, везано за 

маркирање планинарских стаза на Златибору, 

- Из Албаније добијен позив за учешће на  манифестацији Албански оријентиринг 

дани, 

- Министарство омладине и спорта је упутило Препоруку за неучествовање на 

такмичењима које организује или на којима се појављује тзв. Северни Кипар. 

- Предлог Р. Кнежевића да се потпише уговор са ДИФ Приштина – Лепосавић, није 

прихваћен, јер се установа не налази на списку акредитованих факултета. 

Седница је завршена у 1455. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 


