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З А П И С Н И К  

са 25. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 28. децембра 2017. године 

Време почетка рада седнице: 1205 

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

А. Марковић, Љ. Попов, Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: Б. Трајковић, В. Шкрбић, З. Контић, Л. Попара, С. Глушчевић,           

А. Марковић, К. Мановски, Н. Трипковић, М. Ердељан, Г. Жигић,       

А. Брдарић, И. Милосављевић 

Председник Планинарског савеза Србије предложио је следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 24. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва и комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

  4. Категоризација спортиста и одређивање кандидата за стипендије 

  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 24. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 24. редовне седнице Управног одбора, достављен електронским путем 

члановима УО, једногласно је усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Куповином штампача за штампу чланских књижица, отпочела је замена 

чланских картица и маркица чланству Планинарског савеза Србије. Овим се ова 

обавеза завршава.  

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

задужени су: Б. Мићић и Б. Божовић) 
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2.3. Контакти са Олимпијским комитетом нису остварени - остаје обавеза да се то 

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

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

Д. Гогић, И. Планић). 

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

решења дипломе, уверења... Планинарског савеза Србије. 

2.6. Комисија за планинарски трекинг има задатак да ради на измени постојећег 

правилника. (за реализацију обавезе задужен је А. Марковић, председник 

комисије) 

2.7. 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. 

2.8. Комисија за планинарску оријентацију организоваће обуку за организовање 

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

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

извештаја за одржану трекинг трку. 

2.10. Комисија за спелеологију треба да сачини списак активних спелеолога чланова 

Планинарског савеза Србије. (задужује се председник Комисије) 

2.11. Задужује се Драган Павловић да сачини предлог процедуре прерастања 

„придруженог члана ПСС“ у „пуноправни члан ПСС. 

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

/друштава са приказом њиховог статуса у Планинарском савезу Србије 

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

2.13. Инструктори  алпинизма треба да, у наредне две године, доставе уверења о 

завршеној оспособљености (најмање други ниво - 120 сати), како би добили 

дозволу за рад. 

2.14. Потребно је да се Комисија за остале такмичарске дисциплине допуни новим 

члановима. 

2.15. С. Глушчевић је задужен за координацију организовања семинара о болтовању и 

реболтовању смерова који је намењен спортским пењачима, алпинистима, 

водичима и спелеолозима. 

2.16. Комисија за спортско пењање треба да направи предлог измена услова под 

којима се остварују врхунски резултати како би били усклађени са захтевима 

Спортског савеза. Потребно је остварити услове у којима ће остваривање 

резултата бити неупитно и подложно вишеструкој контроли.  

3. Извештај Начелништва и Комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

- Задатак начелништва је увођење такмичарских књижица (ледно пењање и драј 

тулинг, планинарска оријентација, спортско пењање и трекинг). Високогорци и 

алпинисти такође могу да добију такмичарске књижице. 

Потребно је да такмичари попуне Захтев за упис у регистар спортиста (образац 

023) и са једном фотографијом доставе својим клубовима који ће оверени образац 

проследити канцеларији Савеза и Комисији за вођење регистара. 
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- Успешно је завршена још једна основна обука за делегате. Обука је одржана 02. 

децембра 2017. године у просторијама ПСС. Након обуке обављено је тестирање 

тј. испит кандидата а право на обаљање функције делегата ПСС стекло је joш осам 

полазника. 

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

3.1.1. Из календара акција ПСС за 2018. годину сачињен је списак Републичких 

акција са именима делегата како следи: 

КАЛЕНДАР РЕПУБЛИЧКИХ АКЦИЈА ПСС ЗА 2018. ГОДИНУ 

 МЕСЕЦ ДАТУМ 
ВРСТА АКЦИЈЕ 

ИЛИ 

ДИСЦИПЛИНА* 

НАЗИВ АКЦИЈЕ ИЛИ   

ТАКМИЧЕЊА 
ДЕЛЕГАТИ 

 ЈАНУАР 
13-14. РА Божићни успон на Ртањ Драгослав Гогић 

 ФЕБРУАР 24-25 РА Зимски успон на Трем Драган Јовановић 

 АПРИЛ 

7-8. РА 
Пролећни дан 

планинара 
Радованка Вукосављевић 

28-29. РА 
Планинарски маратон 

на Фрушкој гори 
Милан Мирковић 

 МАЈ 13. РА Нарцису у походе 
Александар Марковић 

(ПСК Голија) 

 ЈУН 

9. РА Голијска Трансверзала Рaдољуб Кнежевић 

28. РА Шар планина 2018 Валентина Токовић 

30. РА ДАНИ ПЛАНИНАРА 
Александар Марковић   

(ПК Јаворак) 

 ЈУЛ 

14. РА Успон на Чемерник Берислав Трајковић 

28. РА 
Ваљевским планинама 

у походе 
Неда Милошевић 

 АВГУСТ 18. РА 
Марш трагом 2. 

прекобројног пука 
Владан Јаковљевић 

 
 

СЕПТЕМБАР 

8-9. РА 
Гледићка 

трансверзала 
Мирослав Чолић 

29. РА Дан чистих планина Мирко Детичек 

 ОКТОБАР 13. РА Јастребачки марш Радмило Филиповић 

 НОВЕМБАР 24. РА 
Стазама Колубарске 

битке 
Љиљана Станојевић 
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3.1.2. Председник комисије Берислав Трајковић усменим путем дао оставку на 

место председника ове комисије. Присутнима је образложи своју одлуку 

и дао своје виђење рада ове комисије. 

 Председник и начелник Савеза су му се захвалили на досадашњем раду. 

3.2. Комисија за алпинизам и турно скијање 

3.2.1. Комисија је доставила следеће предлоге: 

- Предлог Правилника за организовање обуке и испита за звање 

„Инструктор алпинизма“ 

- Предлог Правилника за доделу звања „Алпиниста“ 

- Предлог изгледа обрасца бр. 115. 

Оба предлога Правилника и образац бр. 115 су једногласно усвојени. 

3.2.2. Комисија треба да достави план развоја алпинизма тј. стратешке циљеве 

у што краћем року.  

3.2.3. Ради се на предлогу правилника турно скијања. 

3.2.4. Похваљен је рад председника комисије, указано је на потребну решавања 

међуљудских односа код алпиниста, као и избегавање односно 

спречавање искључивања добрих алпиниста из алпинистичке заједнице. 

3.3. Комисија за спортско пењање  

3.3.1. Комисија је доставила списак небезбедних пењалишта. 

3.3.2. Затворена су два пењалишта на Кошутњаку. 

3.3.3. Председник комисије је похвалио рад Богнар Андраша и Јелене 

Јаковљевић. 

3.3.4. Ради се на измени такмичарског правилника. 

3.3.5. Председник је похвалио ангажовање С. Глушчевића на Сајму спорта 

2017.  

3.4. Комисија за планинарску оријентацију  

3.4.1. Комисија је доставила коначне резултате Лиге Србије и Првенства 

Србије у планинарској оријентацији за 2017. годину. 

3.4.2. На Рајцу је одржано Балканско првенство у планинарској оријентацији 

БМУМОЦ 2017. и том приликом Србија је освојила прво место. 

3.4.3. Потребно је да представници комисије имају разговор са ПС Војводине 

везан за изостанак војвођанских такмичара на планом предвиђеним 

такмичењима. 

3.4.4. Постоји потреба да се у што краћем року направи предлог измене 

постојећег правилника. 

3.5. Комисија за планинарски трекинг је доставила извештај о раду у 2017. години 

3.5.1. Одржано је девет кола Трекинг лиге Србије. На такмичењима учешће је 

узело 606 такмичара из 51 клуба/друштава чланица ПСС. 

3.5.2. Предвиђено је да се наредне године одржи 7. кола Трекинг лиге Србије. 
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3.5.3. Председник комисије присутне је известио да се све више клубова 

укључује у систем такмичења и захвалио Горану Жигићу на ангажовању. 

Чланови УО су похвалили рад ове комисије 

3.6. Комисија за пењање у леду и драјтулинг 

3.6.1. Након одржаних четири кола такмичења Словеначко-Хрватско-Српског 

купа у пењању у леду 2017. године, наши такмичари су освојили највише 

бодова те је тим Србије освојио прво место у укупном пласману. 

3.6.2. Комисија припрема такмичаре који ће узети учешће на такмичењима која 

ће се одржати  у Италији и Швајцарској. 

УО је похвалио рад комисије и подржао планове за одлазак наших 

такмичара на светска такмичења. 

3.7. Комисија за спелеологију – је доставила извештаје о раду. 

3.7.1. На предлог комисије УО је усвојио предлог Правилника о спелеолошкој 

обуци Комисије за спелеологију ПСС. 

3.7.2. Усвојен је предлог изгледа спелеолошког картона. 

3.7.3. УО је констатовао да, када је ова врста активности у питању, недостаје 

масовност и да би комисија требала да нађе модел и заинтересује клубове 

да се укључе у рад и актовности комисије за спелеологију. 

3.8. Комисија  за вођење регистра 

Комисију коју чине Л. Попара, К. Мановски и Н. Милосављевић треба 

проширити. Председник комисије Л. Попара ће обавити разговор са 

кандидатима. 

Комисија ради на формирању регистра такмичара. Након тога формираће 

регистар спортских стручњака, а потом регистар клубова/друштава чланица 

ПСС. 

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

стручњаку  – нема извештаја о раду. Достављен је регистар спортских 

стручњака којима су издате дозволе за рад. 

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

за период јануар – децембар 2017. 

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

- Основну обуку у ПСО/клубовима завршило је 489 полазника, 

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

- Алпинистички течај - летња техника, завршило је 25 кандидата, 

- Обуку за завање „спортски пењач приправник завршило је 22 учесника, 

- Обуку за звање „спелео водич у неуређеним пећимана... завршило је 7 

кандидата, 

- Обуку за водиче пешачких тура завршило је 43 полазника, 
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- Обука за звање планинских водича III категорије, обуку је завршило 64 

планинара, 

Начелник и подпредседник су у Нишу разговори са представницима Факултета 

спорта и физичког васпитања у Нишу о склапању уговора о пословно-техничкој 

сарадњи након усклађивања програма факултета са програмом тј. потребама 

ПСС. Закључено је да су се стекли услови за потписивање уговора. 

3.11. Стручни савет спортских стручњака 

Комисија има задатак да организује стручно усавршавање за спортске стручњаке 

ПСС (тренере и судије). 

3.12. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију 

3.12.1. Комисија је упутила званичан допис ССС пошто у новом Правилнику о 

спортским гранама и спортским дисциплинама нема планинарских 

дисциплина: високогорство и алпинизам. 

3.12.2. Министарству омладине и спорта упућен је допис у којем се захтева да 

се у Правилник о спортским гранама и спортским дисциплинама...додају 

планинарске дисциплине: алпинизам и високогорско планинарење.  

3.12.3. УО ПСС је у новембру усвојио измене три правилника: 

- Правилник о националној категоризацији  врхунских спортиста ПСС 

- Правила о ближим условима и критеријумима за стипедирање 

врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу 

новчане помоћи врхунским  спортистима са посебним заслугама 

- Правилник о националној категоризацији спортских стручњака ПСС 

3.12.4. Упућен је позив свим клубовима да доставе потрбну документацију за 

категоризацију спортиста. 

3.12.5. Поновљен је допис ССС и МОС у вези са планинарским дисциплинама. 

Послати су и правилници о националној категоризацији спортиста и 

спортских стручњака и правилник о ближим критеријумима за доделу 

стипендија на верификацију. 

3.12.6. Дана 18.12. т.г. одржана је седница поводом категоризације спортиста. 

3.13. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама   

3.13.1. Чланови Управног одбора су разматрали предлог Правилника 

такмичења у планинском трчању. Након дискусије исти је остављен за 

усвајање на некој од наредних седница, а након састанка са 

председницом комисије.  

3.14. Комисија за рад са младима 

3.14.1. Остаје обавеза да се на некој од наредних седница Управног одбора 

разматра идеја да Комисија за младе преузме бригу и организацију 

кампова за младе перспективне спортисте. 
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3.14.2. Комисија треба да попуни образац 059 – Извештај о учешћу младих на 

акцијама из календара акција Савеза а на основу добијених образаца 

попуњених од стране комисија. 

3.15. Комисија за планинарске терене 

Предлог Павилника о планирању, пројектовању и обележавању планинарских и 

пешачких стаза, достављен је члановима Управног одбора на разматрање.  

Након унетих примедби, чланови УО су га једноглоасно усвојили. 

3.16. Комисија за планинарске објекте  

3.16.1. Комисија је одржала три састанка, извршиће ажурирање постојећих 

података везаних за планинарске објекте и до краја јануара 2018. године 

ће УО доставити извештај. 

3.16.2. Комисија је доставила предлог Правилника о раду који је након 

дискусије преименован у Пословник о раду и стављен у надлежност 

комисије. 

3.16.3. Чланови УО су се сложили и дали препоруку комисији да у случају 

обраћања клуба који имају проблем са планинарским објектом, иду у 

обилазак објекта, размотре проблем са власницима објекта и након тога 

дају предлог решења УО ПСС. 

3.16.4. ПК Јаворак је упутио молбу за финансијску помоћ а у вези решавања 

проблема водоснабдевања планинарског дома „Ђорђе Живковић“ на 

Грзи.  

 Након разматрања молбе УО је донео одлуку да се ПК Јаворак предложи 

позајмица потребних финансијских средстава. 

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

раду. 

3.17.1. ГСС је у 2017. години обезбеђивала 31 акцију ПСС са укупно 244 

спасиоца који су извршили санирање 30 повреда. 

 Графички приказ: 
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3.17.2. Комисија ће у сарадњи са Службом водича организовати предавање о 

планинарској обући неопходној за ову врсту активности а у циљу 

смањења повреде скочног зглоба које су најчешће. 

 Предавање ће одржати стручни тим фирме LOWA у сарадњи са Ђак 

спортом 

3.17.3. Комисија ће, уз саглсност УО ПСС, преузети даљу сарадњу са АДАС-

ом. 

3.17.4. Остаје обавеза комисије да достави став о инциденту који се догодио на 

планини Канин. 

3.18. Комисија за високогорство и експедиције 

М. Ердељан је доставио прелиминарне резултате Високогорских успона у 2017. 

години. 

3.19. Комисија за службу водича 

Размотриће се могућност да се, због обима посла, организује секција која ће се 

бавити само администрацијом ЕРА водича. 

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 

3.23. Издавачки савет –  нема извештаја о раду. 

Начелник ПСС је замолио председнике комисија да доставе извештаје о раду у 2017. 

години како би се уврстили у извештај о четворогодишњем раду Савеза и 

презентовали на предстојећој седници Скупштине. 

4. Категоризација спортиста и одређивање кандидата за стипендије 

Комисија за признања, награде и категоризацију је на састанку одржаном 18. децембра 

т.г. сачинила предлог за категоризацију спортиста на основу добијене документације и 

постигнутих спортских резултата у 2017. години како следи: 

- За статус врхунског спортисте, категорисано је 44 спортиста (у дисциплини 

алпинизам: двоје спортиста; у дисциплини високогорско планинарење: 36 

спортиста; у дисциплини спортско пењање: шест спортиста). 

- Статус заслужног спортисте је потврдило двоје спортиста. 

- У статус спортисте сениорског ранга, категорисано је 14 спортиста. 

- У статус спортисте јуниорског ранга, категорисано је 12 спортиста. 

- Због недостављања потребне документације, није категорисано девет спортиста. 

Материјал је електронским путем прослеђен члановима УО. 

Након разматрања и дискусије чланови УО су једногласно прихватили предлог за 

категоризацију спортиста достављен од стране Комисије за категоризацију. 
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5. Пријем нових чланова у ПСС 

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

-  Удружење „Клуб-Саламандра“ из Раље је доставио потребну документацију 

те му се додељује статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 

- ПД „Дорћол“ - из Београда није доставио комплетну документацију за пријем 

у чланство Савеза те је потребно да допуни постојећу документације. 

- Спортско удружење „Нова Варош“ из Нове Вароши није доставило 

комплетну документацију те је потребно да исту допуни. 

5.2. Допис који је добијен од Оријентиринг савеза Србије у вези регистрације ПСК 

„Копаоник“ из Београда, предат је Надзорном одбору ради исправке и у 

Планинарском савезу Србије. 

6. БМУ 

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

Mон Блан. Тим поводом је послат допис планинарском дому Ди Гуте у вези 

резервације смештаја. Обзиром да није добијен било какав одговор, допис ће 

бити поновљен.  

6.2. Комисија за планинарски трекинг треба да за следећи састанак БМУ припреми 

предлог дописа за признавање трекинга у БМУ.  

7. ЕРА 

Председник ПСС је из канцеларије ЕРА преузео 50 значака намењених водичима 

пешачких тура – ЕРА водичима (наручено је 100 комада). 

Усвојен је предлог З. Контића да, водичи пешачких тура – ЕРА водичи, значке  

добију бесплатно, а да трошак куповине истих буде реализован из средства Комисије 

Службе водича. 

8. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

25. новембра 2017. године у Минхену одржана је оснивачка Скупштина ЕУМА са 23 

делегације оснивача, међу којима је и ПСС. Наши представници, председник Савеза 

Б. Мићић и начелник И. Планић, који су присуствовали тј. учествовали у раду су 

чланове УО ПСС известили о атмосфери која је владала том приликом. 

9. УИАА 

У наш Савез из УИАА пристигло је доста информација везаних за пењање у леду. 

10. Разно 

10.1. Пар клубова чланица ПСС упутило је у канцеларију Савеза захтеве за 

признавање трошка куповине чланских књижица и маркица које неће бити 

искоришћене јер се од наредне године планира увођење нових чланских 

картица. 

 Након разматрања и дискусије, чланови Управног одбора су се донели одлуку 

(са једним уздржаним гласом) да се пристигли захтеви не прихвате уз 



10/10 

 

препоруку да клубови преостале књижице, које могу да се користе за 

печатирање, продају чланству по цени од 100,00 динара. 

10.2. ПК Озрен из Сокобање је од основне школе „Митрополит Михаило“ добио 

простор који би користили као канцеларију и магацински простор, а који је 

потребно реновирати. ПК Озрен је ПСС упутио молбу за помоћ око набавке 

дрвене грађе. 

 И. Планић ће обавити разговор са ПК Озрен. 

10.3. Добијена је молба АО Нови Сад за помоћ око куповине алпинистричке опреме. 

Молба је прослеђена Комисији за алпинизам.  

10.4. Добијена је жалба члана ПК Раднички из Београда на понашање председника 

ПК Раднички. Овакви спорови се решавају унутар клуба/друштва. 

Седница је завршена у 1715. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 


