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З А П И С Н И К  

са 26. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 01. фебруара 2018. године 

Време почетка рада седнице: 1210 

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

А. Марковић, В. Матковић, Ф. Демчовић, Р. Филиповић,                

Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: В. Шкрбић, Л. Попара, С. Глушчевић, М. Детичек, У. Гвозден,           

А. Марковић, Н. Милосављевић, М. Ердељан, Д. Божовић, А. Лукић, 

Д. Бабовић, В. Грозданић, И. Милосављевић, В. Роквић 

Председник Планинарског савеза Србије предложио је следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 25. редовне седнице УО ПСС 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

3. Извештај Начелништва и комисија о раду 

4. Пријем нових чланова у ПСС 

5. Стипендије за 2018. годину 

6. Изборна Скупштина ПСС 

7. БМУ 

8. ЕРА 

9. ЕУМА 

10. УИАА 

11. Разно 

Дневи ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање  Записника са 25. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 25. редовне седнице Управног одбора, достављен електронским путем 

члановима УО, једногласно је усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

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

задужени су: Б. Мићић и Б. Божовић) 

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

уради. (за реализацију обавезе задужен: Б. Мићић) 
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2.3. Потребно је да се одржи састанак са Комисијом за планинско трчање (Б. Мићић, 

Д. Гогић, И. Планић). 

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

решења дипломе, уверења... Планинарског савеза Србије. 

2.5. Комисија за планинарски трекинг има задатак да уради преддлог измене 

постојећег правилника и сачини образац финансијског извештаја. 

(за реализацију обавезе задужен је А. Марковић, председник комисије) 

2.6. 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. 

2.7. Комисија за планинарску оријентацију организоваће обуку за организовање 

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

2.8. Задужује се Драган Павловић да сачини предлог процедуре прерастања 

„придруженог члана ПСС“ у „пуноправни члан ПСС“. 

2.9. Инструктори  алпинизма треба да, у наредне две године (до децембра 2019.) , 

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

како би добили дозволу за рад. 

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

члановима. 

2.11. Обавити разговор са ПК Озрен у вези помоћи ПСС око набавке дрвене грађе 

потребне за реновирање добијене просторије – канцеларије. (задужење: И. 

Планић) 

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

којима се остварују врхунски резултати како би били усклађени са захтевима 

Спортског савеза. 

3. Извештај Начелништва и Комисија о раду 

(активности и предлози за нове правилнике) 

Начелник је комисијама ПСС захвалио на достављеним извештајима о раду за 2017. 

годину као и извештајима о активностима за период 2014.- 2017. год. 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење 

3.1.1. Комисија је доставила извешај о раду који је потребно да се допуни. 

3.1.2. Дана 13. јануара 2018. године одржана је Републичка планинарска акција 

„35. Божићни успон на Ртањ“. На акцији је учествовало 1265 планинара.  

Извештаји са ове акцију (извештаји организатора, делегата ПСС, ГСС) су 

достављени. На основу достављених извештаја делегата и ГСС уочен је 

низ неправилности при извођењу ове акције. Након дискусије по овим 

извештајима, чланови УО су се сложили да је потребно да убудуће у 

организовању акција овог типа (акица која у којој учествује велики број 

планинара), активније учествује ПСС, регионални Савез и клуб 

организатор, а све у циљу бољег и безбеднијег извођења акције. 
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3.2. Комисија за алпинизам и турно скијање 

3.2.1. Комисија је доставила извешај о раду за 2017. годину као и комплетан 

извештај о раду за период 2014 – 2017. Извештаји су електронским путем 

достављени члановима УО ПСС и прихваћени у целости. 

3.2.2. Комисија је доставила Елаборат алпинистичког табора и стручног 

усавршавања алпиниста у пењању залеђених водопада 2018. 

3.3. Комисија за спортско пењање  

3.3.1. Комисија је доставила извешај о раду за 2017. годину и комплетан 

извештај о раду за период 2014 – 2017. Извештаји су електронским путем 

достављени члановима УО ПСС и прихваћени у целости. 

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

болтовању и реболтовању смерова који је намењен спортским пењачима, 

алпинистима, водичима и спелеолозима. 

3.3.3. Направљен је термин план за 2018. годину. 

3.4. Комисија за спелеологију 

3.4.1. Комисија је доставила извешај о раду за 2017. годину и комплетан 

извештај о раду за период 2014 – 2017. Извештаји су електронским путем 

достављени члановима УО ПСС и прихваћени у целости. 

3.4.2. Након разматрања предлога Правилника о спелеолошким звањима 

Комисије за спелеологију ПСС исти је једногласно усвојен. 

3.5. Комисија за планинарску оријентацију  

3.5.1. Комисија је доставила све извештај за период од последње четири године 

као и извештај о раду за 2017. годину са бројним фотографијама а који су 

прослеђени члановима УО електронским путем пре одржавања седнице 

УО. 

3.5.2. ПК Торник од комисије потражује медаље за освојено друго место у 

сениорској категорији на првенству Србије у Прибојској бањи. Медаље 

ће им бити послате поштом на назначену адресу. 

3.5.3. Приметно је све веће интересовање клубова чланица ПСС за учешће у 

такмичењима у планинарској оријентацију као и организовање самих 

такмичења. 

3.5.4. Обука из планинарске оријентације биће одржана у марту 2018. године. 

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

постојећег правилника. 

3.6. Комисија за остале такмичарске дисциплине и подкомисија за планинско 

трчање са препрекама 

3.6.1. Извештаји нису достављени. 

3.6.2. Предлог Правилника такмичења у планинском трчању ће бити 

разматран након састанка са председницом комисије. 

3.6.3. Чланови УО су се сагласили да се одржавање трка не одобри, поготову 

не у иностранству, док се предвиђени састанак не одржи. 
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3.7. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама 

3.7.1. Комисија је доставила извешај о раду.  

3.7.2. На предлог председника комисије, УО се сложио да се у рад комисије 

укључи и представник ГСС-а Марко Обрадовић. 

3.7.3. Агенцији за антидопинг ће бити достављен план одржавања такмичења 

у 2018. години за планинарску оријентацију и трекинг. 

3.7.4. Похваљен је рад председника комисије у смислу успостављања боље 

сарадње између комисије, ГСС-а и АДАС. 

3.8. Комисија за службу водича 

3.8.1. Комисија је доставила извештај о раду за 2017. годину 

3.8.2. Није достављен извештај о раду за период 2014 – 2017. 

3.8.3. 25. Збор службе водича ПСС биће одржан 10. фебруара т.г. у свечаној 

сали Општине Врачар у Београду са почетком у 15 часова. 

3.8.4. Служба водича је доставила предлог списка водича за доделу посебних 

признања за изузетни допринос оснивању и развоју Службе водича 

1997- 2017. Предлог је прочитан присутнима. 

3.9. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију 

3.9.1. Комисија је доставила извештаје о раду за 2017. годину као и извештај о 

раду за период 2014 – 2017. 

3.9.2. На основу постигнутих спортских резултата у 2017. години, предложено 

је 47 спортиста за доделу спортског статуса врхунски спортиста. 

Категорисано је 46 спортиста (кандидатура Н. Богнар није прихваћена 

од стране ССС). 

3.10. Комисија за рад са младима 

Комисија је доставила извештаје о раду за 2017. годину.  

3.11. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству 

3.11.1. Комисија је доставила извештај о раду за 2017. годину. 

3.11.2. Достављен је извештај о раду за период 2014 – 2017. 

3.11.3. У току је потписивање уговора  о пословно-техничкој сарадњи 

са Факултетом спорта и физичког васпитања у Нишу. 

3.11.4. Разматра се потписивање уговора о пословно-техничкој сарадњи са 

факултетом у Лепосавићу. 

3.12. Комисија за пењање у леду и драјтулинг 

3.12.1. Комисија је доставила извештај о раду. 
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3.12.2. На одржаном такмичењу Словеначко-Хрватско-Српског куп у пењању у 

леду 2017. године, наши такмичари су освојио прво место у укупном 

пласману. 

3.12.3. УИАА сваке године организује светски куп у пењању у леду. Србија је, 

по први пут, участвовала на такмичењу овог типа. Наша представница 

Катарина Мановски је узела учешће у два кола такмичења у Швајцарској 

(1. коло) и Италији (2. коло). 

 Чланови УО су честитали комисији и Катарини на раду и залагању. 

3.13. Комисија  за вођење регистра 

3.13.1. Комисија је доставила оба извештаја (за 2017. годину и период 2014.- 

2017.) 

3.13.2. Такмичарске књижице су почеле да се издају такмичарима крајем 2017. 

године. Прве такмичарске књижице издате су спортским пењачима). 

3.13.3. Управни одбор је усвојио предлог да такмичарске књижице у име Савеза 

могу да потписују Лазар Попара и Светлана Вељковић. 

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

стручњаку 

3.14.1. Комсија је доставила извешаје о раду. 

3.14.2. Достављен је регистар спортских стручњака ПСС којима су издате 

дозволе за рад а који се налази на сајту ПСС. 

3.15. Стручни савет спортских стручњака 

3.15.1. Комисија није доставила извештај о раду. 

3.15.2. Дана 10. фебруара 2018. године биће одржан семинар стручног 

усавршавања за спортске стручњаке ПСС. Семинар ће бити одржан 10. 

фебруара у просторијама Савеза а програм семинара је, електронским 

путем, прослеђен спортским стрчњацима ПСС.  

3.16. Комисија за информисање и пропаганду 

Комисија је доставила извештај о раду за 2017. годину. 

3.17. Издавачки савет 

Д. Божовић је присутне известио да се ради на припреми новог броја часописа 

Планинарски гласник а да су сви бројеви у електронској форми видљиви на 

сајту ПСС. Констатовао је да клубови/друштва имају мало интересовања за 

примерке Планинарсог гласника у папирној форми.  

Издавачки савет ради на стварању планинарске библиографије, успостављању 

„домаће“ планинарске терминологије као и прикупљање грађе за књигу 

биографије истакнутих и посебно заслужних преминулих планинара. 

3.18. Комисија за планинарски трекинг 

3.18.1. Комисија је доставила извештаје за 2017. годину као и извештај о раду за 

период 2014.- 2017. 
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3.18.2. Предвиђено је да се у 2018. години одржи 7. кола Трекинг лиге Србије 

као и Мастер куп Србије на Озрену. 

3.18.3. Председник комисије је мишљења да је свака такмичарска година боља 

од претходне, са све више такмичара и бољим квалитетом саме 

организације такмичења од стране организатора. 

3.19. Комисија за планинарске терене 

3.19.1. Комисија је доставила извештај о раду за период 2014.- 2017. годину. 

3.19.2. У регистар планинарских и пешачких путева и трансверзала су унете све 

деонице (33) везане за европске пешачке путеве кроз Србију (Е4 – 13 

деоница, Е7 – 20 деоница) као и 9 планинарских трансверзала, 153 

планинарских путева. 

3.19.3. Обучено је 277 маркираната из 85 клуба/друштва. 

3.20. Комисија за планинарске објекте  

3.20.1. Комисија је доставила извешај о раду за период 13.06.- 31.12.2017. 

године. 

3.20.2. У протеклом периду комисија је радила на ажурирању података везано 

за планинарске објекте тј. домове и израдила Пословник о раду 

комисије. У плану је израда правилника о категоризацији објеката. 

3.21. Комисија за високогорство и експедиције - нема извештаја о раду. 

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

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

Начелник ПСС је захвалио комисијама на достављеним извештајима. 

Присутне је известио да је ПСС од Спортског савеза Србије добио допис тј. захтев за 

достављање података (основни подаци, међународни резултати спортиста, 

специфичности такмичарских активност...) а све у вези израде новог Правилника о 

националној категоризацији спортова. Рок за достављање ових података је 16. фебруар 

2018. године. 

4. Пријем нових чланова у ПСС 

4.1. На предлог Надзорног одбора, УО ПСС је донео одлуку да се ПД „Дорћол“ - из 

Београда, а на основу комплетно достављене документације за пријем у 

чланоство, додели статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа. 

4.2. Председник Надзорног одбора ће ПСК Копаонику из Београда упутити допис-

мишљење Надзорног одбора везано за допис добијен од Оријентиринг савеза 

Србије у вези регистрације ПСК „Копаоник“ из Београда. 

5. Стипендије за 2018. годину 

Комисија за признања, награде и категоризацију је на основу Правилника о ближим 

условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиса аматера за спортко 
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усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунким спортистима са посебним 

заслугама сачинила предлог листу спортиста који испуњавају услове за добијање 

стипендије у 2018. години, а на основу резултата постигнутих у 2017. години. 

Предложено је 11 кандидата: 8 спортских пењача, 1 алпиниста и 2 високогорца. 

Након дискусије чланови Управног одбора су усвојили предлог листу за стипендије са 

једним уздржаним гласом. Списак кандидата за стипендије је саставни део овог 

Записника. 

6. Изборна Скупштина ПСС 

Изборна Скупштина ПСС биће одржана 03. марта 2018. године у Крагујевцу. 

Припреме за Скупштину су у току и раде се у складу са Статутом ПСС. 

Материјал за изборну Скупштину који су чланови УО добили електронским путем, а 

који је председник још једном прочитао и појаснио једногласно је усвојен и биће 

послат електронским путем чланицама ПСС. 

Превоз делегата ће, као и сваке године, бити организован. 

Управни одбор ће, на предлог претседника и секретара, на изборну Скупштину изаћи 

са кандидатуром за функције председника, потпредседника и начелника ПСС – 

јединственом листом како следи: 

1. Исо Планић, ЖПК Спартак из Суботице – председник ПСС 

2. Драгослав Гогић, ПК Јастребац из Крушевца – потпредседник ПСС 

3. Александар Марковић, ПК Јаворак из Параћина – начелник ПСС. 

Разматран је предлог доделе повеље за планинарско дело заслужним планинарима. 

Након прочитаног предлога секретара ПСС и дискусије која је уследила након тога, 

договорено је да се коначна листа заслужних планинара за доделу повеље донесе на 

наредној седници УО. 

7. БМУ 

7.1. Постоји интересовање од стране појединих чланица БМУ да заједно са нашим 

спортским пењачима организују кампове. Комисија за спортско пењање има 

задатак да направи предлог организације кампова на балканском нивоу како би 

исти био презентиран извршном одбору БМУ на првој следећој седници. 

7.2. 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. 

7.3. Балканско оријентационо такмичење ће, уместо предвиђеног одржавања у Босни 

и Херцеговини, бити одржано у Македонији у периоду 28 - 30. септембар 2018. 

године.  

8. ЕРА 

      Нема нових материјала. 

9. ЕУМА 

(European Union of  Mountaineering  Associations) 

Након оснивачке Скупштине ЕУМА одржане 25. новембра 2017. године завршена је 

регистрација ове асоцијације. 
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Чланицама ЕУМА послат је преглед износа чланарине за 2018. годину. Планинарски 

савез Србије ће до 15. фебруара т.г. треба да уплати чланарину у износу од 500 €.  

10. УИАА 

Добијен је образац УИАА који смо у обавези да попунимо и вратимо на назначену 

мејл адресу, а односи се на број чланова нашег Савеза. 

11. Разно 

11.1. ТИМС (Факултет за спорт и туризам Нови Сад) расписао је конкурс за упис на 

програме стручног оспособљавања кадрова у спорту. 

11.2. УО је једногласно усвојио предлог Д. Гогића да се Ј. Илић и С. Вељковић због 

залагања на раду исплати тринаеста плата  за 2017. годину. 

11.3. Радови на изради ормара будуће библиотеке биће завршени до средине  

фебруара т.г. 

11.4. Б. Мићић ће обавити разговор са Интерспортом везано за продужење уговора о 

сарадњи. 

11.5. Обављен је разговор са Ђак доо, предстоји потписивање у говора о сарадњи. 

 

Седница је завршена у 1720 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 


