
 
 

    РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ 

Клуб је основан од радника Железаре Смедерево 21.3.1961.год. 

Дванаести председник клуба био је Бранко Грујић, изабран на 

скупштини 18.12.1984.год.,  

      

       са председништвом у саставу: 

-подпредседник клуба      Славољуб Ивановић,                   

  -секретар        Драгица Благојевић,

 --члан управе за масовне акције   Животије Петровић,

 -члан управе за високогорство    Драгоје Чикић, 

 -члан управе за пропаганду и информисање  Иван Стојић,  

 -члан управе за младе     Небојша Гаровић, 

 -члан управе      Владан Михић и  

   -члан управе      Борица Марковић. 

На састанку скупштине клуба који је одржан 31.1.1986.год., у управу су 

коптирани као чланови УО Живорад Поповић и Дарко Манојловић, уместо Ивана 

Стојића и Небојше Гаровића. 

У мандатном периоду ове управе од најважнијих  и достигнућа било је: 

 -Клуб је достигао висину 6962 мнв- Аконкагва у Аргентини, тада и за сада то 

је навиша кота на коју је ступила нога чланова Челика,    

 -Изашло се на Мон Блан 4807 мнв, Алпи Француска,  Џебел Тубкал 4165 мнв, 

Високи Атлас Мароко, Тизи Меллоул 4015 мнв, Висок Атлас Мароко, Ер Џијас 3916 

мнв, Турска, Ортлер 3899 мнв, Алпи Италија Демирказинг 3756 мнв, Мулхасен 3481 

мнв,  Сјера Невада Шпанија, Ла Валета 3428 мнв, Сјера Невада Шпанија, Митикас 

3918 мнв, Олимп Грчка, Триглав 2864 мнв, Алпи Словенија, Титов врх 2747 мнв, 

Шар планина Македонија, Ђеровица 2656 мнв, Проклетије Србија, Јаловец 2643 

мнв, Алпи Словенија, Разор 2601 мнв, Алпи Словенија, Пелистер 2601 мнв, Баба 

Македонија, Присојник 2547 мнв, Алпи Словенија, Солунска глава 2542мнв, 

Јакупица Македонија, Боботов кук 2522 мнв, Дурмитор Црна Гора, Маглић 2386 

мнв, Босна и Херцеговина, Крн 2254 мнв, Алпи Словенија, те многи други врхови 

испод 2000 мнв широм Југославије. 

-Формирана је одлука и база да се Челик врати на такмичеља у Планинарској 



Оријентацији, кроз школу и укључивање деце. Отпочет је тај процес. 

-Осмишљена је и успостављена Смедеревска трансверзала. 

-Изведене су масовне акције и колективни одмори, пре свих зимовања 

(Високе Татре Чешка, Копаоник). Излетима су обухваћани споменици из богате 

прошлости Србије и шире. Ишло се на Плитвичка језера, Охридско језеро, Бихаћ, 

Дрвар, Јајце, Бељаницу, Копаоник, Хомољске планине, Јулиске алпе...  

-Челик је добио орден рада са сребрном звездом; 

-Школовање планинара за алпинизам у летњим и зимским условима. 

-Добијена је одлука за пресељење и клуб се преселио у просторије у којима 

је клуб иданас смештен. Просторије су завршене и уређене радом чланова клуба.  

-Уређено је пословање клуба, које је прописано правилницима које је 

скупштина усвојила. 

-Обележена је 25-годишњица рада клуба, свечаном академијом. Додељена су 

признања члановима и окружењу који су највише допринели раду клуба. Клубу је 

уручен ОРДЕН заслуга за народ са сребрном звездом. 


