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З А П И С Н И К  

са 24. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 11. новембра 2017. године 

Време почетка рада седнице: 1205 

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

А. Марковић, Ј. Тодоровић, Р. Филиповић, Љ. Попов,                            

Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: Н. Трипковић, В. Шкрбић,  М. Ердељан, З. Контић, С. Глушчевић,    

М. Детичек, А. Марковић, Н. Бобић, П. Божовић 

Председник Планинарског савеза Србије предложио је следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 23. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва и комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

  4. Нов систем чланских картица и маркица 

  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 23. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 23. редовне седнице Управног одбора достављен је електронским путем 

члановима УО.  

Р. Филиповић је мејлом упутио примедбу која је прочитана присутнима: 

„Поштовани, 

Прво: примио  позив и долазим. 

Друго: имам примедбу на записник. 

Она се односи на рок који нам шаљете записник  са предходне седнице. 

Сматрам да су 45 дана превише и да би  рок слања записника требало лимитирати 

највише на 15 дана од одржане седнице. 
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Такође, треба додати у записник у тачки 3.3 да сам предложио да се озбиљно 

поразговара са Комисијом за планинарски трекинг о питањима која су везана за 

Трекинг лигу. 

(Свима је добро познато да је ово такмичење установљено као "пешачка лига", али да 

данас на тим такмичењима има најмање пешачења и планинара у својој 

традиционалној опреми, а много атлетичара који наступају у спортској опреми и 

патикама). 

Поздрав! 

Р.Филиповић“ 

Након констатације, да би записници требали да буду урађени у краћем временском 

року и потсећања да је већ постоји договор тј. обавеза да се одржи састанак са 

Комисијом за планинарски трекинг, Записник са 23. седнице УО једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Припреме за изради нове чланске књижице Планинарског савеза Србије су у 

току. (задужење: Б. Божовић). 

2.2. Превод књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл). (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. Комисија за спелеологију треба да уради Предлог правилника о обуци. (за 

реализацију обавезе задужен је Н. Милосављевић) 

2.5. Потребно је да се одржи састанак са Комисијом за планинско трчање (Б. Мићић, 

Д. Гогић, И. Планић). 

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

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

2.9. Договорити састанак са Комисијом за планинарски трекинг (Б. Мићић, Д. Гогић, 

И. Планић) 

2.10. Задужује се И. Андрејић да окупи Комисију за високогорство и експедиције и 

закаже састанак на коме ће бити присутни председник, подпредседник, 

начелиник и секретар Планинарског савеза Србије. 

2.11. Комисија за планинарску оријентацију организоваће обуку за организовање 

такмичења – постављање стаза. (за реаилзацију обавезе задужен је В. Матковић) 

2.12. Задужује се члан Управног одбора Љ. Попов да сачини предлог финансијског 

извештаја за одржану трекинг трку. 

2.13. Комисија за алпинизам и турно скијање - Стратешки циљеви комисије требају 

да буду усвојени у што караћем року. (за реализацију обавезе задужен је В. 

Шкрбић) 

2.14. Комисија за алпинизам и турно скијање треба да достави канцеларији Савеза 

извешај о решавању жалбе на рад комисије, добијене од Петра Шундерића. (за 

реализацију обавезе задужен је В. Шкрбић) 
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2.15. Комисија за спелеологију треба да сачини списак активних спелеолога чланова 

Планинарског савеза Србије. (задужује се председник Комисије) 

2.16. Задужује се Драган Павловић да сачини предлог процедуре прерастања 

„придруженог члана ПСС“ у „пуноправни члан ПСС. 

2.17. Задужује се Драгана Павловић да са Петром Божовићем направи списак клубова 

/друштава са приказом њиховог статуса у Планинарском савезу Србије 

(пуноправни тј. придружени члан) у и објаве на сајт Савеза. 

3. Извештај Начелништва и Комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

Основни курс за делегате биће одржан 02. децембра 2017. године. Курс је објављен на 

сајту Савеза, очекују се пријаве кандидата, а по препоруци председника Комисија. 

Сачињен је списак правилника и списак образаца Планинарског савеза Србије који ће 

бити објављен на сајту Савеза. 

3.1. Комисија за спелеологију – достављен извештаје о раду. 

3.1.1. Експедиција „Алтај 2017“- Киргистан, одржана је у термину 12.09-

02.10.2017. године. Заједно са спелеолозима из Бугарске, Румуније, САД 

и Киргистана учешће у експедицији узели су и наша два спелеолога. 

Достављен је извештај пропраћен фотографијама.  

3.1.2. Одржана је радионица спелеолошке фотографије у Церјанској пећини код 

Ниша (16 учесника и 2 инструктора) у термину 13 - 15. октобар т.г. Циљ 

радионице био је упознавање са техникама израде фотографија у 

спелеолошким објектима и њене накнадне софтверске обраде, а у циљу 

давања доприноса научним истраживањима и презентацији спелеолошког 

блага Србије. 

3.1.3. Успешно је реализован камп младих спелеолога у Овчар бањи. Камп је 

одржан у термину 27 – 29. октобар т.г. уз учешће 7 омладинаца и 3 

инструктора. Циљ акције био је промоција селеологије младим 

члановима планинарских клубова и упознавање са основним темама 

спелеологије као мултидисциплинарне активности. 

3.1.4. Комисија је доставила предлог Управном одбора да се преостала 

опредељена средства намењена комисији усмере на финансирање 

спелеолошке активности које за циљ имају истраживање и мапирање 

неистражених или недовољно истражених спелеолошких објеката, по 

програму који би доставили клубови као суорганизатори активности или 

по програму који би саставила комисија и о њему обавестила клубове 

чланице ПСС. 

3.2. Комисија за високогорство и експедиције 

Управни одбор је прихватио пристигли предлог да се у Календар ПСС за 2018. 

годину уврсте: 

- Високогорска експедиција Памир 2018 у организацији ПС Војводине, 

- Високогорска експедиција Арарат и Дамаванд 2018. у организацији ПСК 

Јастребац – Крушевац, 
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- Високогорска експедиција Елбрус 2018. у организацији ПК Железничар 2006 

– Врање. 

3.3. Комисија за планинарску оријентацију  

По програму комисије одржано је: 

- Балканско првенство у планинарској оријентацији БМУ МОК 2017. (06 – 08. 

октобар т.г.). У оквиру Балканске планинарске уније (БМУ), на теренима 

Рајца организовано је такмичење, дневна и ноћна трка, по правилима 

Планинарског савеза Србије у категоријама пионири, јуниори, сениори и 

ветерани. На такмичењу је учествовало 30 екипа (115 такмичара) из 

Македоније, Црне Горе, БиХ, Словеније и Србије, 

- 6. коло лиге Србије на Рајцу (23. септембра т.г.), 

- 8. коло лиге Србије – ноћно такмичење на Авали (21 – 22. октобра т.г.), 

- одржавање 7. кола лиге Србије, Пасјача је у току (11. новембар т.г.). 

Комисија је предала све извештаје. 

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

седснице УО. 

3.4.1. У септембру, октобру и новембру одржане су следеће акције: 

- ТА 32. Јесењи успон на Гудурички врх, Вршачке планине, 8 клубова 

/друштава, 84 планинара, 

- ТА Јесењи успон на Соколов камен, Сува планина, 28 

клубова/друштава, 294 планинара, 

- РА 56. Јастребачки марш, Јастребац, 29 клубова/друштава, 625 

планинара, 

- РА Островица 2017, Островица, 26 клубова/друштава, 348 планинара, 

- ТА 15. Поход на Голијску трансверзалу – извешај није предат. 

3.4.2. На 23. седници УО усвојен је: 

- Правилник о организовању и извођењу Републичких и 

Традиционалних планинарских акција и Дана планинара Србије. 

Усвајањем овог правилника престају да важе: 

- Првилник о организовању Традиционалних акција од 11.12.2014. 

године, 

- Правилник о организовању и извођењу Републичких планинарских 

акција од 11.12.2014. године, 

- Правилник о организовању и извођењу акције Дани планинара Србије 

од 05.02.2015. године. 

3.4.3. Чланови УО су се сложили да делегати са РА треба да своје извештаје 

доставе, у што краћем временском року, председнику Комисије. 

Председник комисије извештај прослеђује канцеларији Савеза како би се 

архивирао и учинио видљивим на сајту Савеза. 

Предложено је да се комисијама које не поднесу извештај у предвиђеном 

року, обуставе финансијска средства. 

3.4.4. Након дискусије, чланови УО су се сложили да се у Календар акција ПСС 

2018 унесу следеће измене тј. допуне: 

- ТА - Осмомартовски сусрети планинара у Врднику, организатор ПД 

Змајевац – Врдник, 10. март 2017., 
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- РА – Дани јоргована на Тупижници, организатор ПК Шиљак – 

Бољевац, 26 – 27. мај 2017., 

- ПО – Првенство Србије у планинарској оријентацији, организатор 

КПОТ ПСС, 16. јун 2017., 

- ТЛ – Мастер куп трекинг лиге Србије, организатор КТЛ ПСС, 16. јун 

2017., 

- РА – Дани планинара, организатор ПСК Брђанка и ПК Озрен, 16–17. јун 

2017., 

- ТЛ – Четврто коло трекинг лиге, организатор ПК Озрен, 30. јун 2017., 

- КВЕ – Ибн Сена Пик 7134м, организатор ПС Војводине, август 2017., 

- КВЕ – Дамаванд 5671м, организатор ПСК Јастребац - Крушевац, август 

2017., 

- КВЕ – Елбрус 2018, организатор ПК Железничар 2006 – Врање, 

август 2017., 

- ТА – 24. Поход на Кукавицу, организатор ПСК Кукавица – Лесковац, 

01-02. септембар 2017., 

- ПО – 7. коло лиге у планинарској оријентацији, организатор ПК 

Вукан, 16. септембар 2017., 

- Скупштина Планинарског савеза Србије одржаће се 03. марта 2018. 

године. Обзиром да је то изборна Скупштина, обавеза канцеларије 

Савеза је да припреми правила за изборе. 

3.5. Комисија за службу водича 

3.5.1. Расписан је позив на обуку за вођење опремљеним пењачким путевима – 

виа фератама. Обука ће се одржати у периоду 16 – 19. новембар 2017. 

године на Бериму (Зубин Поток, Косово). 

3.5.2. Потребно је да се, у наредне три године, програм обуке водича као и 

издавање дозвола за рад водичима усклади са Законом о спорту. 

3.5.3. Идентификационе картице за водиче пешачих тура су у фази израде. 

3.5.4. Обука водича II категорије биће одржана на Сопотници у периоду 26. 

јануар – 04. фебруар 2018. године. Позив и програм обуке биће ускоро 

видљив на сајту Савеза. 

3.5.5. На предлог Начелништва Службе водича, Управни одбор се сагласио да 

се термин одржавања Збора водича одложи до даљњег. Предлог новог 

термина одржавања Збора водича биће објављен до средине наредног 

месеца. 

3.6. Комисија за планинарске терене 

3.6.1. Комисија за планинарске терене Планинарског савеза Србије одржала је  

планирани састанак са Комисијом за планинарске путове Хрватске (ХПС) 

на Рајцу (13 – 15. октобар 2017.). Састанак је оцењен, од стране обе 

комисије, као успешан. Договорено је да се наредне године одржи 

састанак у Хрватској, а да се позив за састанак упути и комисији 

Словеначког планинарског савезa. 
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3.6.2. На Рајцу је одржан дводневни Курс из маркације (28 – 29. октобра т.г.). 

Обуку је успешно завршило 39 полазника из 16 клубова. Планинарски 

савез Србије има 278 обучених маркираната из 85 клубова/друштва. 

3.6.3. Управни одбор је прихватио предлог Комисије да се, као пуноправни 

чланови, комисији придруже: 

1. Драган Димитријевић – ПСК Железничар из Београда 

2. Мирјана Вукотић – ПД Дунав из Београда 

3. Петар Божовић – ПД Авала из Београда. 

3.6.4. Управни одбор је, на предлог Комисије, одобрио молбу ПК „Фра“ Чачак 

за помоћ око уређивања планинарске трансверзале ФРА, а по 

достављеном предрачуну на износ од 8.517,60 динара. 

3.6.5. Предлог Павилника о планирању, пројектовању и обележавању 

планинарских и пешачких стаза, достављен члановима Управног одбора, 

биће разматран на једном од следећих састанака Управног одбора. 

3.7. Комисија за спортско пењање  

3.7.1. Комисија је доставила извештаје са одржаног Кампа за младе и 

перспективне спортисте као и извештај са Државног првенства у 

спортском пењању на природној стени које је одржано на Борском столу. 

3.7.2. Комисија је сачинила списак пењалишта у Србији и доставила 

канцеларији Савеза. 

3.7.3. Председник комисије треба да направи списак смерова који нису безбедни 

за пењање. Списак ће бити објављени на сајту Савеза уз напонему да сви 

који их пењу то раде на сопстену одговорност. 

3.7.4. Управни одбор нагласио је, да је Савез одговоран само за пењалишта које 

је он поставио тј. финансирао. Потребно је да Комисија достави списак 

таквих пењалишта. 

3.7.5. С. Глушчевић је задужен за координацију организовања семинара о 

болтовању и реболтовању смерова који је намењен спортским пењачима, 

алпинистима, водичима и спелеолозима. 

3.7.6. Комисија треба да направи предлог програма који ће дефинисати  

термине, пењалишта, смерове... где ће се одржавати такмичења на којима 

се постижу врхунски резултати. 

3.7.7. Канцеларија Савеза добила је молбу за рефундирање средстава стручног 

усавршавања М. Димића. Управни одбора није разматрао молбу из 

разлога јер се молба овог типа разматра на предлог Комисије. 

3.8. Комисија  за вођење регистра 

Такмичарске књижице су урађене и биће подељене Комисији за планинарску 

оријентацију, Комисији за планинарски трекинг, Комисији за спортско пењање, 

Комисији за пењање у леду и драј тулинг... 

3.9. Комисија за рад са младима 

На једној од наредних седница Управног одбора разматраће се идеја да 

Комисија за младе преузме бригу и организацију кампова за младе перспективне 

спортисте. 
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3.10. Комисија за алпинизам и турно скијање 

3.10.1. Комисија је направила образац пењачког картона. Урађен  је и програм 

за аутоматско израчунавање бодова. 

3.10.2. Ради се на предлогу правилника турно скијања. 

3.10.3. Комисија треба да достави предлог правилника за стицање звања 

алпиниста. 

3.10.4. Инструктори  алпинизма треба да, у наредне две године, доставе 

уверења о завршеној оспособљености (најмање други ниво - 120 сати), 

како би добили дозволу за рад. 

3.10.5. Стратешки циљеви комисије треба да буду усвојени у што краћем року. 

3.11. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама – доставила је извештај о 

раду. 

3.11.1. Председник комисије има обавезу да предложи допуну комисије новим 

члановима. 

3.11.2. Успостављена је успешна сарадња са ГСС Србије. 

3.11.3. На основу добијених извештаја од ГСС-а направљена је анализа повреда 

током спорских активности 

 
Детаљна анализа ће бити направљена на крају текуће године. 

3.11.4. Горска служба спасавања Србије је доставила и наставиће да доставља 

извештаје и повредне листе са акција из календара Планинарског савеза 

Србије које обезбеђује, као и са акција по позиву за помоћ упућених од 

стране друштава/клубова чланица Планинарског савеза Србије. 

Чланови Управног одбора су похвалили рад Н. Трипковића. 

3.12. Комисија за планинарски трекинг 

3.12.1. 8. коло Трекинг лиге Србије одржано је 24. септембра на Рајцу (мала, 

средња и велика стаза) уз учешће 140 такмичара. 
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3.12.2. 9. коло Трекинг лиге, последње у овој години, бројало је 147 такмичара, 

а одржано је на Кучајским планинама. 

3.12.3. Комисија је констатовала да је одржавање 9. кола превише за једну 

календарску годину, те је планирала да се у 2018. години одржи 7. кола 

трекинг лиге. 

3.12.4. Од наредне такмичарске сезоне биће уведене такмичарске књижице и 

бодовани ће бити само такмичари који их имају. 

3.12.5. Комисија разматра и врши допуну постојећег правилника. По завршетку 

предлога правилника исти ће бити достављен начелништву и Управном 

одбору на разматрање тј. усвајање, 

3.13. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама   

3.13.1. У овој години одржано је 4 кола такмичења у планинском трчању са 

препрекама. 

3.13.2. Комисија разматра допуну комисије новим члановима о чему ће 

Управни одбор бити изформисан на следећој седници. 

3.14.3. Чланови Управног одбора су упознати са предлогом Правилника 

такмичења у планинском трчању који треба да се усвоји на некој од 

наредних седница, а након састанка са председницом комисије. 

3.14. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију 

3.14.1. Комисија је упутила званички допис Спортском савезу Србије у вези 

непостојања планинарских дисциплина високогорство и алпинизам у 

новом Правилнику о спорским гранама и спортским дисциплинама 

Спортског савеза Србије. 

3.14.2. Чланови Управног одбора су на предлог комисије усвојили три 

правилника која ће важити од наредне такмичарске сезоне: 

1. Правилник о националној категоризацији  врхунских спортиста ПСС 

2. Правила о ближим условима и критеријумима за стипедирање 

врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу 

новчане помоћи врхунским  спортистима са посебним заслугама 

3. Правилник о националној категоризацији спортских стручњака ПСС 

3.14.3. Предлог Правилника о критеријумима за доделу признања, награда и 

одликовања биће разматран на следећој седници Управног одбора. 

3.15. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је доставила извештај о раду 

за период јануар – новембар 2017. 

Завршене су обуке организоване од стране клубова/друштава, одсека, комисија: 

- Основну обуку у ПСО/клубовима завршило је 420 полазника, 

- Почетна планинарска обука (спелео водича у неуређеним пећинама и водича 

пешачких тура), завршило је 33 полазника, 

- Алпинистички течај - зимска техника, завршио је 31 кандидат, 

- Алпинистички течај - летња техника, завршило је 18 кандидата, 
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- Обука за звање планинских водича III категорије, обуку је завршило 64 

планинара, 

- Комисија за спортско пењање до сада није доставила ни један извештај са 

обуке. 

Управни одбор је похвалио рад ове комисије.  

3.16. Комисија за пењање у леду и драјтулинг 

3.16.1. Организовала је у Овчар бањи камп за младе и перспективне спортисте у 

својој дисциплини (22 - 24. септембра т.г.). Учешће у кампу је узело 

четворо спортиста и тренер Лаза Радивојац (СПК „Пентрах“, Иђош). 

Извештај је достављен. 

3.16.2. Учествовала на драјтулинг радионици у Словенији у периоду 14 - 15. 

октобар 2017. године са 8 представника из Србије (такмичари, тренер и 

судија). Извештај је достављен. 

3.16.3. 1. коло СЛО-ХР-СРБ купа у пењању у леду одржано је 4. новембра т.г у 

Овчар Бањи. Резултати такмичења  и прелиминарни извештај су 

објављени на сајту ПСС . Детаљни извештаји су у припреми. 

Управни одбор је похвалио рад ове комисије. 

3.17. Комисија за планинарске објекте  

3.17.1. Комисија је одржала два састанака (13. јула и 13. септембра 2017.). 

3.17.2. Направљен је и послат клубовима/друштвима упитник-образац везан за 

планинарске објекте тј. домове. 

3.17.3. Комисија ће за следећи састанак Управног одбора направити пресек и 

доставити списак планинарских домова који су у функцији са описом и 

контактима који ће бити објављен на сајту Савеза. 

3.17.4. Након прикупљених података, Комисија ће организовати састанак везан 

за домове на коме ће бити речи о имовини клубова  као и могућностима 

које даје Закон о спорту. 

3.18. Стручни савет спортских стручњака 

3.18.1. Комисија је доставила списак тема за стручно усавршавање судија 

Планинарског савеза Србије. 

3.18.2. Стручно усавршавање за судије и оперативне тренере биће одржано у првој 

половини децембра месеца т.г. 

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

стручњаку  – нема извештаја о раду. 

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

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

3.22. Комисија за информисање и пропаганду – нема извештаја о раду 
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3.23. Издавачки савет –  нема извештаја о раду. 

4. Нови систем чланских картица и маркица 

4.1. Еутелнет ради на изради нове апликације за вођење електронске евиденције 

чланства. Апликација је при карају израде. 

4.2. Од нове године чланство Планинарског савез Србије имаће нови тип 

холограмских чланских картица и маркица за које је добијена повољна понуда. 

Упис личних података чланства вршиће се у Савезу и штампати помоћу 

специјалног штампача за пластичне картице купљеног само у ту сврху 

(добијена је понуда). 

4.3. На сајту Планинрског савез Србије биће објављен образац који ће чланови 

клубова/друштава попуњавати при учлањењу тј. обнови чланарине. 

4.4. Управни одбор је једногласно прихватио нови систем вођења евиденције 

чланства, као и увођење нових чланских књижица и маркица као и да чланске 

маркице и књижице за ову годину важе до 31. јануара 2018. године. 

4.5. Управни одбор је донео одлуку да цена чланских маркица и књижица за 

следећу годину буде иста као и последње две године. 

Чланска књижица 100,00 динара 

Чланска маркица 400,00 динара 

Планинарски гласник 100,00 динара број тј. 400,00 динара на годишњем нивоу. 

4.6. ПСК Балкан из Београда је послао писмо у коме предлаже да деца школског 

узраста плаћају чланарину која ће важити једну школску годину или да не 

плаћају чланарину у период од почетка школске године до краја календарске 

године  тј. почну са плаћањем почетком наредне године. 

Управни одбор је детаљно разматрао разне могућности, позитивне и негативне 

аспекте овог предлога и коначно донео  одлуку (са једним уздржаним гласом) 

да се овај предлог узме у разматрање на некој од следећих седница Управног 

одбора и уколико се усвоји примењује од следеће године.   

5. Пријем нових чланова у ПСС 

На предлог Надзорног одбора, Управни одбор је донео одлуку како следи: 

-  ПСК „Успон“ из Штрпца је доставио потребну документацију те му се додељује 

статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 

- „Београдски скијашки клуб“ - „Планинарска секција“ из Београда није 

доставио комплетну документацију за пријем у чланство Савеза. Управни одбор 

се сложио да је потребно да Београдски скијашки клуб допуни постојећу 

документацију. 

6. БМУ 

6.1. У оквиру Балканске планинарске уније (БМУ), на теренима Рајца организовано 

је такмичење, Балканско првенство у планинарској оријентацији БМУ МОК 

2017. 

6.2. Планинарски савез Србије има обавезу да следеће године изведе акцију успон на 

Mont Blanc. 
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7. ЕРА 

7.1. У Брашову – Румунија у период од 28. септембар – 01. октобар 2017. године 

одржана је 48. конференција ЕРА. 

Уз пуну подршку присутних делегата на конференцији, за председника ЕРА 

изабран је Борис Мићић председник Планинарског савеза Србије. 

Драгослав Гогић, један од делегата конференције, направио је видео запис са 

ове манифестације који ће бити достављен Савезу. 

Борис Мићић је, у име Савеза и своје лично име, захвалио свима који су 

честитали и изјавио да овом није само лично признање већ признање Савезу за 

свесрдну подршку у раду ЕРА.   

7.2. На истој конференцији уручен је  сертификат да је обука за пешачке водиче у 

складу са стандардима ЕРА, тако да са овако стеченим звањем постају признати 

од ЕРА. 

7.3. У канцеларију Савеза стиже све више мејлова људи из иностранства који се 

интересују за карте и трекове пешачких стаза Е4 и Е7 који пролазе кроз Србију. 

Обзиром да, за сада, нисмо у могућности да им пошаљемо карте и трекове, они 

бивају упућени на друштва/клубове чланице Савеза који им помажу да прођу 

планиране трасе кроз нашу земљу. По завршетку њихвог проласка кроз Србију, 

Савез добија мејлове захвалности на помоћи, гостопримству и  похвале упућене 

планинарима који су били са њима. 

8. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

8.1. Оснивачка Скупштина ЕУМА биће одржана 25. новембра т.г. у Минхену. 

8.2. Предлог Статута ЕУМА, усвојен од стране нашег Савеза, усвојила је и БМУ. 

9. УИАА 

У Ирану – Шираз одржана је годишња Скупштина УИАА.  

Планинарски савез Србије има своје представнике у Комисији за анти допинг – 

Марија Анђелковић, Комисији за планинарење  – Лазар Попара, Комисији за младе – 

Неда Милошевић и Комисији за заштиту природе – Драгослав Гогић, потвђено је на 

одржаној Скуштини. 

10. Разно 

10.1. У периоду 24 – 26. новембра т.г биће одржан Сајам спорта у хали 1 Београдског 

сајма. Планинарски савез Србије припрема материјал за сајам, а том приликом 

биће додељена признања најуспешнијим клубовима и појединцима. 

Обзиром да је претходних година канцеларија Савеза сама радила припрему 

сајма, и ове године послат је допис комисијама Савеза са молбом да узму 

учешће у припреми.  

10.2. Добијена је молба ОПСД „Драган Радосављевић“ из Зајечара за помоћ у виду 

израде значака и плакета које додељују на акцији „Божићни успон на Ртањ“. 

Управни одбор је донео одлуку да се помогне око израде значака и плакета 

након дефинисања потребне количине. 



12/12 

 

10.3. Добијен је позив ЖПК Љесковац из Прибоја за манифестацију 60. година од 

основања клуба „Љесковац“. У отсуству претседника Савеза одређује се 

Начелник да учествује. 

10.4. ПК „Железничар“ из Ниша обележио је 70 година постојања клуба. Драгослав 

Гогић је пристуствовао прослави и том приликом  Планинарском савезу Србије 

додељена је Захвалница. 

Седница је завршена у 1745. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 


