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З А П И С Н И К  

са 14. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 27. јуна 2016. године 

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

А. Марковић, И. Андрејић, Р. Филиповић, Љ. Попов,                    

Љ. Станојевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: Д. Васиљевић 

Остали присутни: М. Ердељан, З. Контић, Г. Перић, Д. Рајбловић 

Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 1210 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 13. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај Начелништва и комисија о одржаним  и планираним акцијама Савеза 

  4. Дани планинара Србије 2016. 

  5. Обележавање 115 година планинарства у Србији 

  6. Нови Закон о спорту и усвајање нових правилника 

  7. БМУ  

  8. ЕРА 

  9. УИАА 

10. Разно 

Дневни ред је усвојен једногласно. 

1. Усвајање  Записника са 13. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 13. редовне седнице УО је једногласно усвојени. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Наставља се унос података у базу електронске евиденције чланства ПСС. 

Потребно је да сви клубова тј. друштава до краја текуће године унесу своје 

чланове у ову базу.  

2.2. Број преузетих чланских маркица од стране клубова/друштава чланица 

Планинарског сасвеза Србије до почетка ове седнице Управног одбора за 2016. 

годину износи 11.944 комада. 
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2.3. Извршена је промена хостинг услуге. У нови Windows VPS пакет ће бити 

пребачена постојећа евиденција чланства као и убачена евиденција стаза и 

путева коју сакупља и формира Комисија за планинарске терене. 

2.4. Просторије у Дечанској имају интернет везу, постоји могућност да се следећа 

седница Управног одобора одржи у тим просторијама, потребна је допуна 

канцеларијског намештаја, преноси се документација… 

2.5. Превод књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл) ће уследити после 

завршетка речника – није ништа ново урађено. 

2.6. Контакти са Олимпијским комитетом нису остварени, па остаје обавеза да се 

то уради. 

2.7. Комисија за пешачење и планинарење ради на допуни правилника за 

Републичке и Традиционалне акције. 

2.8. Урађено је 200 комада застава Планинарког савеза Србије које ће добити сва 

друштва/клубови Планинарског савеза Србије као и по једну заставу више 

друштва/клубови власници одн. корисници планинарских објеката. 

2.9. Андор Луковић ради на припреми линка – планинарски домови у Србији и 

окружењу (планинарски домови на Балкану) а који ће бити на нашем сајту. 

2.10. Теленор је послао нову понуду са новим пакетима услуга. Управни одбор ће 

на некој од следећих седници донети одлуку о томе да ли има потребе за 

склапањем новог уговора са њима. 

2.11. Школовање спортских стрчњака ће се вршити у акредитованим установама 

тог типа. Потписан је уговор са ТИМС Нови Сад, ДИФ тврди да имамо већ 

потписан уговор који нисмо пронашли па ћемо их замолити да нам доставе 

копију истог.    

 Задужује се Исо Планић да припреми предлог програма оспособљавања за 

оперативног тренера који би, након разматрања и евентуалног усвајања од 

стране Управног одбора, важио на свим акредитованим факултетима са 

којима Планинарски савез Србије има потписан уговор о сарадњи. 

2.12. АО Чачак треба да предложи свог кандидата за члана Комисије за алпинизам. 

2.13. Прикупљају се дипломе и сертификати стручних лица у области спорта 

чланова Планинарског савеза Србије. Задужује се начелник Планинарског 

савеза Србије да припреми предлог везан за ино сертификате: да ли ће се и 

како верификовати и који од њих ће бити признати од стране Планинарског 

савеза Србије. Управни одбор ће се након свега изјаснити и донети коначну 

одлуку. 

2.14. Потврђује се састав Стручног савета спорских стручњака у саставу: Исо 

Планић, Катарина Мановски и Весна Павловић. 

2.15. Контактирати српску Скај ранинг асоцијацију и наставити договоре о 

сарадњи и њиховом приступању Планинарском савезу Србије. 

2.16. Одржати састанак са Комисијом за алпинизам. 

2.17. Еурорандо 2016 – одржано је пет акција по плану. Последња акција ће бити 

одржана у оквиру акције Дани планинара Србије 2017. на Јастребцу. 

2.18. Потписан је Уговор о пословној сарадњи са Бео спортом. 
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2.19. Задужује се И. Андрејић да припреми критеријуме на основу којих ће се 

расписати конкурс за понуду, а све везано за осигурање чланства 

Планинарског савеза Србије следеће године. 

3. Извештај Начелништва и Комисија о одржаним  и планираним акцијама Савеза 

Спроведени су конкурси за републичке и традиционалне акције, трекинг лигу, 

планинарску оријентацију, планинско трчање, високогорство и екпедиције, спортско 

пењање и драј тулинг за 2017. годуну. 

Комисије су доставиле своје планове акција за 2017. годину. Управни одбор је 

усвојио термин план активности до доношења коначног плана који ће бити 

дефинисан до 01. септембра 2016. године, а коначни план активности до 31. октобра 

2016. године. 

Термин план за активности за 2018. годину ће бити измењен тако да резултати 

конкурса морају да буду оконачни до 1. маја 2017. године. 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење – Председник комисије је свим 

чланицама проследио предлог Правилника о извођењу републичких и 

традиционалних акција али није добио повратни одговор. 

Предложено је, а чланови Управног одбора су се сложили, да Комисија пре 

прихватања кандидатуре клуба/друштва за 2018. годину размотри могућности  

клуба/друштва да у целости изнесе акцију за коју конкурише. 

Републичке акције: 

Након прочитаних предлога и усаглашавања на основу пристиглих пријава по 

расписаном конкурсу за републичке акције, прихваћено је да се у Календар 

2017. уврсти 13 републичких акција и Фрушкогорски маратон.  

ЈАНУАР 14 - 15. ?? Божићни успон на Ртањ Ртањ 
ОПСД Д. Радосављевић 

Зајечар 
ФЕБРУАР 25 - 26. 21. Зимски успон на Трем Сува планина ПК Железничар Ниш 

МАРТ     

АПРИЛ 

02. 
21. Пролећни дан 

планинара 
Гледићке пл. ПСД  Љуктен Трстеник 

29. 
14. поход 

„ Карађорђевим стопама“ 

Радовањска 

брда 

ПД Врбица  

В. Плана 

МАЈ 

14. 61. Нарцису у походе  Столови ПСД Гвоздац Краљево 

27 - 28. 
10. Дани јоргована на 

Тупижници 
Тупижница 

ПК  Шиљак 

Бољевац 

ЈУН 17. 
8. Међународни успон на 

Руј 
Руј 

ПК Руј 1706 

Бабушница 

ЈУЛ 

01 - 02. ДАНИ ПЛАНИНАРА ПСС  ПСС 

29 - 30. 
Ваљевским планинама у 

походе 
Повлен - 
Јабланик 

ПК Повлен 
Ваљево 

АВГУСТ     

СЕПТЕМБАР 

09 - 10. 6. Оштра чука Озрен  Девица 
ПД Оштра чука 

Сокобања 

23 - 24. 14. Дан чистих планина Рајац 
ПК Победа 

Београд 

ОКТОБАР 14 -15. 56. Јастребачки марш Јастребац 
ПК Јастребац 

Крушевац 
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Традиционалне акције: 

Прочитан је предлог Традиционалних акција у 2017.  а на основу пристиглих 

пријава и оквирно усвојен (20 акција). 

ЈАНУАР 28. 
10. Светосавски поход на 

Јухор 
Јухор 

ПСД Јухор 

Јагодина 

ФЕБРУАР     

МАРТ 

19. 19. Поздрав пролећу Озрен 
ПСД Брђанка 

Алексинац 

26. 9. Март на Моричу Морич 
ПК Морич 

Власотинце 

АПРИЛ 

02. Доситејевим стазама Фрушка гора 
ПСД „др Лаза Марковић“   

Ириг 

08.-09. 
19.  Пролеће у парку 

природе 

Јелашничка 

клис. 
ПД Јелашничка кл. 

Јелашница 

22.-23. 9. Рогозна Рогозна 
ПК  Берим 

Зубин поток 

МАЈ 

20.-21. Мајски дани - Авала Авала ПСК Авала 

27.-28. 
41. Сусрет планинара – 

Вујан 2017. 
Вујан 

ПСД ФРА 

Чачак 

ЈУН 

03.-04. 18. Копаоничка трансферзала Копаоник 
ПД Копаоник 

Београд 

10.-11. 25. Царска бара Зрењанин КП Зрењанин 

ЈУЛ 

09. Јухор 2017 Јухор ПК Рунолист - Јагодина 

15. Чемерник 2017 Чемерник 
СПК Власина 

Сурдулица 

АВГУСТ 

19 
29. Трагом 2. прекобројног 

пука 
Цер 

ПСД Цер 

Шабац 

26.-27. 
Заједнички планинарски 

маратон 
Кукавица 

ПК Железничар 2006 

Врањ 

ПСД Кукавица Лесковац 

СЕПТЕМБАР 

09. 19. Гледићка трансверзала 
Гледићке 

планине 
ПСД Жежељ 

Крагујевац 

30. 
Јесењи успон на Соколов 

камен 
Сува планина ПАК Мосор – Ниш 

30. 
32. Јесењи успон на 

Гудурички врх 

Вршачке 

планине 
ПСД Вршачка кула 

Вршац 

ОКТОБАР 

05. 
15. Поход на Голијску 

трансферзалу 
Троглав 

ПК Железничар 

Краљево 

11. 11. Шаторице Копаоник 
Копаоник 

Лепосавић 

11. Мала топличка трансферзала Видојевица 
ПСК Топлица 

Прокупље 

ДЕЦЕМБ. 
    

 

28 - 29. Островица 2017 Островица 
ПК Островица 

Прешево 

НОВЕМБАР     

ДЕЦЕМБАР     
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Дани планинара: 

Вођени су разговори са појединим представницима клубова/друштава који би 

евентуално прихватили да буду домаћини-организатори Дани планинара 2017. 

али се нико званично није пријавио. 

Задужује се Начелник да размотри могућност где би ова акција могла да се 

одржи. 

3.2. Комисија за планинарски трекинг – доставила је резултате са такмичења за 1. 

коло одржано у Вршцу као и 3. коло трекинг лиге Србије одржано у Злоту. 

Резултати и извештај са одржаног 2. кола нису достављени. 

Члановима Управног одбора достављен је предлог Календара такмичења 

трекинг лиге Србије у 2017. години по коме је предвиђено 9 кола како следи: 
 

1.   коло Шид ПСД Железничар НС, подружница 

Шид 

2. коло Бешњаја ПЕК Гора Крагујевац 

3. коло Суботичка пешчара ПК Спартак Суботица 

4. коло Малиник ПК Дубашница Злот 

5. коло Јастребац ПК Јастребац Крушевац 

6. коло Косијерић ПК Балкан, Београд 

7. коло Девица ПК Озрен, Сокобања 

8. коло Рајац ПК Победа, Београд 

9. коло Грза ПК Јаворак, Параћин 

Предлог Календара је једногласно прихваћен.  

3.3. Комисија за планинарску оријентацију – доставила је извештаје и резултате са 

одржаних такмичења 1. кола на Стражилову и 2. кола на Авали. 

Комисија је доставила свој предлог Календара за 2017. који је прихваћен од 

стране Управног одбора и по коме ће се одржати 7 кола: 

 

 

 

 
 

Планиран је курс планинарске оријентације, Првенство Србије у оквиру акције 

Дани планинара Србије, Балканско првенство у планинарској оријентацији као 

и камп за младе талентоване оријентирце. 

3.4. Комисија за спортско пењање је доставила свој план који предвиђа укупно три 

такмичења у све три дисциплине (два кола у дисциплинама тежинско и 

брзинско и једно у болдеру. 

Организатор једног кола у дисциплинама тежинско и брзинско пењање ће бити 

подносилац пријаве на конкурсу (ПК „Камена Гора“ и СПК „Вертикал“) – 

Комаран, август 2017. Остала такмичења ће организовати КСП уз помоћ 

клубова са територија: Стара планина-болдер, Љубовија-тежинско/брзинско. 

1. коло Фрушка гора ПСД Стражилово 

2. коло Авала ПК Авала 

3. коло Хомоље ПК Вукан 

4. коло Рајац ПК Победа 

5. коло Авала-ноћно ПК Авала 

6. коло Пасјача ПСК Топлица 

7. коло Брадуљица ПД Голија 
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Комисија је доставила и извештаје о својим активностима из БиХ као и 

Македоније који су прослеђени члановима УО. 

3.5. Комисија за високогорство и експедиције је доставила оквирни план који је 

прихваћен као план подложан променама. 

 Председник Савеза је изнео резултате са изјавама чланова УО око подржавања 

и суфинасирања одласка (преко Турске територије у време немира и цестих 

терористичких акција, када су углавном жртве грађани)  младих планинара на 

Казбек и Елбрус. За суфинансирање се изјаснило 9 чланова УО, а 5 је било 

против. Једино се Љ. Попов није уопште изјаснио и поред молбе више пута 

поновљене. Тако је потврђена ова одлука.  

          После изјаве председника Савеза да није поднет захтев МОС-у за специјалним 

средствима за следећу 2017. годину за одлазак на Памир, председник Комисије 

Миливој Ердељан је поднео писану оставку. Управни одбор Планинарског 

савеза Србије је примио к знању. Похваљен је његов ради и залагање у овој 

Комисији и замољен је да размисли још једном. Дат је предлог да се ова 

комисија састане са ужим саставом УО и поразговара о насталој ситуацији. 

3.6. Комисија за остале такмичарске дисциплине – донет је Правилник о 

планинском трчању. Пријављене су трке за 2017. годину. 

 Одржане су 4 трке планинског трчања – извештаји нису предати. 

3.7. Комисија за алпинизам и турно скијање је доставила своје извештаје и одлуке 

који су прослеђени члановима Управног одбора. 

  3.8. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију - је поднела свој 

извештај о раду између две седнице Управног одбора. Основну обуку 

планинарства завршило је до сада 57 полазника. 

  3.9. Комисија за спелеологију је поднела извештај о раду. Основну обуку је 

завршило 4 полазника. Комисија је успоставила сарадњу са другим Савезима 

који се баве спелеологијом. 

3.10. Комисија за службу водича – предвиђено је планом да 16. септембра 2016. 

године чланови наставног тима Службе водича иду на ледну обуку. 

Припреме за обуку водича III категорије теку по плану. Пријављено је више од 

предвиђеног броја полазника, захваљујући доброј логистици план одржавања 

обуке биће прилагођен новим условима. Такође је донета одлука да пријемни 

испит неће моћи да се полаже накнадно већ само у заказаном термину. 

Служба припрема предлог Програма обуке за вођење пешачких тура по 

правилима Европске пешачке федерације. 

Издала је упозорење везано за вођење на кањонинг и ферате које је видљиво на 

сајту Планинарског савеза Србије. 

Служба водича 2017. године слави 20 година постојања и тим поводом ће бити 

издата Књига о планинарству. Планира се и експедијица са успоном на врх 

ИБН СИНА - ПИК ЛЕНИН (7.134 мнв) у масиву Памира у Киргизији. Циљ 

експедиције је да се водичи I б категорије обуче у организовању експедиција и 

пењању на врхове преко 7000 m и стекну звање водича I категорије који имају 

право да воде на све висине и у свим условима.  
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3.11. Комисија за такмичарско пењање у леду и драјтулинг је доставила свој 

предлог активности у 2017. години који ће бити прослеђен члановима 

Управног одбора. 

3.12. Комисија за награде, признања и категоризацију – Увидом у нови 

Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и 

спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта у 

групи неолимпијских спортова, под тачком бр. 32. Планинарство, 

установљено је да поред наведених дисциплина, недостају постојеће 

дисциплине алпинизам и високогорство. Тим поводом Комисија је упутила 

званични допис Спортском савезу Србије у коме се тражи да се, обзиром да 

спортисти у овим дисциплинама учествују у систему националне 

категоризације спортиста, изврши интервенција у Министарству омладине 

и спорта и ове две дисциплине врате у наведени правилник. 

3.13. Комисија за рад са младима – Добијено је одобрење УИАА за одржавање 

Global Youth Summit 2016. (14 - 20. август 2016. године) у Овчар бањи. 

Информација о одржавању је објављена на њиховом сајту. Комисије за рад са 

младима наставља са припремама, послате су позивнице и БМУ. 

Потребно је договорити и организовати Планинарску радионицу, која траје већ 

четири године, са БиХ. 

Обавеза Комисије је да направи план активности за 2017. годину. 

18.06.2016. године догодила се несрећа на Алпима на планини Канин у којој је страдао 

Александар Џавовић из Ужица, а још двоје учесника тешко повређено. Тим поводом, 

на позив Начелника, на састанак Управног одбора су дошли и дали усмени извештај о 

догађају Јелена Кузмановић – водич акције, Стеван Шегрт – председник и Зоран 

Николић, сви из ПСК Копаоник из Београда, клуба који је организовао ову акцију. 

Планинарском савезу Србије ће бити достављен званички извештај о овом догађају. 

Комисија за превентиву и безбедност Планинарског савеза Србије ће дати своје 

мишљење о овом догађају и унапредити постојећи правилник. 

4. Дани планинара Србије 2016. 

Дани планинара Србије ове године ће се одржати на територији града Крушевца у 

периоду 01 – 03. јул 2016. године под називом „Јастребац – зелено срце Србије“, на 

планини Јастребац. Организатор ове манифестације ће бити ПК Јастребац. 

Председник клуба Градимир Перић је чланове Управног одбора известио о томе да 

припреме теку по плану и да се приводе крају, као и то да су стазе добро маркиране, 

постављена су обележја, банер ће бити постављен у граду, обезбеђено је санитетско 

возило, ангажована Горска служба спасавања, уређено камп место, обезбеђен 

паркинг…  

Прихваћен је предлог Б. Божовића да се на овој манифестацији од стране 

Планинарског савеза Србије додели посебно признање Милораду Станковићу Белом 

у име захвалности за досадашни рад. 

5. Обележавање 115 година планинарства у Србији 

Активности око промовисања 115 година планинарства у Србији теку по плану.  

- за акцију чишћења 115 чесама тј. извора у Србији нема нових пријава, 
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- направљена је „Лична карта“ Планинарског савеза Србије и биће представљена на 

следећем састанку Управног одбора, 

- прикупља се грађа за монографију о доајенима планинарства. 

6. Нови Закон о спорту и усвајање приспелиh правилника 

6.1. Комисија која ради на предлогу новог Статута припремила је материјал. 

Предлог – радна верзија новог Статута ће бити прослеђен свим клубовима 

/друштвима, биће разматрана на састанку председника (представника) 

планинарских клубова/друштава Србије и руководства Планинарског савеза 

Србије који ће се одржати 03. јула 2016. године у оквиру Републичке акције 

Дани планинара Србије 2016. на Јастребцу. 

6.2. Потребно је направити Предлог Правилника о коришћењу планинарске опреме. 

7. БМУ 

7.1. У организацији Планинарског савеза Србије, поводом обележавања 115 година 

планинарства у Србији, одржан је састанак БМУ у Вршцу (27 – 29. мај 2016). 

Састанку су присуствовале све делегације чланице као и гости: председник 

УИАА Фриц Вајнард (први председник УИАА који је посетио Србију), 

председник планинарске организације Чешке Републике – Јан Блоудек, 

доскорашњи председник КАИ (италијанског планинарског савеза) – Умберто 

Мартини и Лучија Фополи члан УО УИАА,  као и поједини чланови Управног 

одбора Планинарског савеза Србије. 

Састанак се одвијао по предвиђеном програму те је између осталог било речи и о 

Балканском првенству у планинарском оријентационом такмичењу које ће се ове 

године одржати у Словенији почетком октобра месеца, а следеће године у 

Србији,  2018. у БиХ и 2019. У Македонији. Организоваће се првенство 

словеначко – хрватско – српско првенство у пењања у леду. Разматрано је 

питање висине чланарине у УИАА, поменута је и припрема стандарда за ферате, 

рад са младима… 

Састанак је, од стране присутних, оцењен као веома успешан. 

Договорено је да се следећи састанак БМУ 2017. године одржи у Црној Гори. 

7.2. Формирана је Еврпска планинарска унија (ЕУМА). Радна група за формирање  

ЕУМА, чији је један од чланова и Борис Мићић, одржала је састанак (02.04.) у 

Милану. Следећи састанак ће се одржати 01. јула у Минхену. А коначни предлог 

биће разматран у Бриксену (Италија) где ће се у октобру одржати следећа 

Скупштина УИАА. 

8. ЕРА 

8.1. Одржано је пет акција пешачења и планинарења у организацији планинарских 

друштава/клубова чланица Планинарски савез Србије а све поводом Еурорандо 

2016. а биће обележено и на акцији Дани планинара Србије која ће се одржати на 

Јастребцу. 

8.2. У припреми је програм обуке водича за вођење пешачких група по програму и 

правилима Европске пешачке асоцијације. 

8.3. Евидентан је све већи број заинтересованих за пешачење и боравак у природи. 
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9. УIАА 

9.1. Добијен је материјал за Скупштина УИАА која ће се ове године одржати 15. 

октобра у Бриксену – Италија. 

9.2. Добијен је извештај о раду УИАА за 2015. годину. 

9.3. У Ирану ће се прве недеље октобра т.г. одржати састанак чланова Комисије за 

младе УИАА , чији је члан Неда Милошевић. 

10. Разно 

10.1. На основу приспелих/допуњених захтева између две седнице Управног одбора 

за учлањење у Планинарски савез Србије, разматрених од стране Надзорног 

одбора, Управни одбор је донео одлуку како следи: 

- Планинарско друштво Карпати из Беле Цркве је извршило допуну 

документације и стекло статус придруженог члана Планинарског савеза 

Србије, 

- Планинарско друштво Цариброд из Димитрограда је доставило комплетну 

документацију и стекло статус придруженог члана. 

10.2. Спортски савез Србије је 25. маја т.г. проследио мејл поруку Савезима да, 

уколико су у могућности, изађу у сусрет и помогну младом џудисти Игору 

Нуркићу у борби против тешке болести.  

 Једногласно је усвојено да се упути помоћ у износу од 30.000,00 динара. 

10.3. ЈП Национални парк Тара из Бајине Баште је послао позив за обележавање 

Светског дана  заштите животне средине за 05. јун 2016. године. Термин је 

померен за 16. јул т.г. и биће у склопу обележавања 35 година НП Тара. 

10.4. Александар Марковић који има добру сарадњу са школама из окружења и 

предлаже да им се, у име Планинарског савеза Србије, доделе Захвалнице. 

Предлог је прихваћен од стране чланова Управног одбора а А. Марковић има 

обавезу да достави предлог текста захвалнице. 

10.5. Направљен је предлог Уговора о пословно-техничкој сарадњи између 

Планинарског савеза Србије и Горске службе спасавања Србије и исти би, 

уколико не буде примедби, требао да буде потписан. 

10.6. Потписан је Уговор о сарадњни са Беоспортом. Чланови Планинарског савеза 

Србије ће при куповини, уз давање чланске књижице са плаћеном чланарином 

за текућу годину на увид, остварити 20% попуста на неснижене цене артикла 

као и 5% попуста на акцијске цене. 

10.7. Обавити разговор са члановима Управног одбора који не долазе редовно на 

састанке о разлогу њихвих изостанака. 

Седница је завршена у 1735. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р.  


