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Број: 63-2/12 

Београд, 18.02.2012. године 

 

 

 

З А П И С Н И К 

СА ПРВЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

одржане 18.02.2012. године у Београду 

 

 

 Седници Скупштине присуствују поред опуномоћених делегата и чланови 

Управног одбора, Већа части и Надзорног одбора Планинарског савеза Србије. 

 

Скупштина није могла да почне са радом у заказано време јер у складу   са чланом 

22 Статута није било присутно више од половине опуномоћених представника 

чланица Савеза.  

У 11
30 

часова Верификациона комисија је констатовала да је присутно 77 

опуномоћених представника чланица Савеза што представља више од једне 

трећине представника чланица Савеза, што је омогућило почетак рада и 

пуноправное одлучивање. 

 

Председник ПСС Борис Мићић отворио је седницу, са унапред предвиђеним 

Дневним редом.  

 

                                          

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Избор радних тела Скупштине 

- Радно председништво 

- Верификациона комисија 

- Записничар и два оверивача 

2.   Извештај Верификационе комисије 

3.   Преглед активности ПСС за период 2009-2011. 

4.   Извештај НО за период 2009.-2011. 

5.   Разматрање Предлога и усвајање  Статута ПСС 

6.   Усвајање Правилника о изгледу и коришћењу знака и заставе ПСС 

7.   Усвајање Правилника о начину избора кандидата за органе ПСС 

8.   Усвајање Правилника о раду Већа части ПСС 

9.   Одлука о именовању лица за заступање и представљање  

10. Одлука о именовању лица овлашћеног за подношење пријаве 
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1.   Избор радних тела Скупштине 

   

- За радно председништво предложени су: Борис Мићић, Неда Милошевић и 

Зоран Контић 

Предлог једногласно усвојен. 

- За верификациону комисију предложени су: Миломир Ћировић, Милисав  

      Чепићи и Љубица Ђорђевић 

Предлог једногласно усвојен. 

 

        -    За записничара се предлаже : Јела Илић 

Предлог једногласно усвојен. 

 

- За овериваче записника предложени су: Јован Ђокић и Мирјана Прокић 

Предлог једногласно усвојен. 

 

 

2.   Извештај Верификационе комисије 

 

У складу са чланом   22 Статута, верификациона комисија је известила да 

Скупштини присуствује 77 делегата са овереним пуномоћјима, тако да Скупштина 

може да почне са радом и пуноправним одлучивањем. 

 

3.  Преглед активности ПСС за период 2009-2011. 

 

Председник ПСС поднео је извештај о раду Савеза и његових органа у периоду од  

14. марта 2009. године до данас. Извештај је саставни део  овог записника. 

 

 4.   Извештај НО за период 2009.-2011. 

 

Председник Надзорног одбора Планинарског савеза Србије Мирјана Прокић 

поднела је извештај о раду за период од 2009. до данас. Извештај је саставни део  

овог записника. 

 

5.  Разматрање Предлога и усвајање  Статута ПСС     

 

Председник Комисије за израду Статута Зоран Контић известио је Скупштину да 

су поред чланова комисије значајан допринос дали и:  Борис Мићић, Слободан 

Гочманац, Слободан Жарковић, Сана Зулић, Јован Ђокић, Драган Божовић,  и 

други сарадници. Образложење о најзначајнијим  новинама које је изнео су у 

прилогу овог записника.  

 

Миодраг Јововић, члан Комисије, упознао је присутне да је рад на изради Статута 

био дуг, али да су зато постигнити прецизност и велики напредак у односу на 

претходни,  у свим областима које Статут садржи. 

 

Затим се прешло на разматрање Предлога Статута по члановима. 
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5.1 Марко Миловановић, ставља примедбу на члан 4,  јер сматра да на печату не  

       треба да буде натпис и на енглеском језику.  

        

Предлог је одбијен, јер је за предложен текст у Статуту - 76 представника 

гласало ЗА, а 1 ПРОТИВ. 

 

5.2 Зоран Контић предлаже да се у члану 6, став 9 испред речи „картографија“ 

        дода „топографија“. 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

5.3 Представници пењачких клубова, Славо Глушчевић, Марко Ратковић, 

Горан Перуновић и Благоје Доброта дискутовали су, са различитим 

захтевиима о томе да ли спортско пењање на вештачкој стени  треба да остане 

као техничка дисциплина у нашем Савезу. Миодраг Јововић је истакао да се  

кроз ту дисциплину регрутују млади који касније постају пењачи на природној 

стени, алпинисти.  

Усвојено великом већином и са 1 гласом ПРОТИВ да сви чланови Статута 

који се односе на спортско пењање остају као што су и предложени. 

 

5.4 Милан Лончар сматра да у члану 18 став 2 тачка 4 који гласи: „...четврта  

       категорија преко 500 чланова – на сваких започетих 500 додатних чланова има  

       још по једног представника у Скупштини“ треба уместо броја 500 да буде 250  

       јер су оваквим предлогом „велика“ друштва оштећена.  

Предлог је одбијен, јер је ПРОТИВ гласало 68 представника, 6 је било ЗА, а 3 

УЗДРЖАНА.  

 

5.5 У предложеном члану 20 став 3 брисати, а усваја се дата алтернатива која 

гласи: „Територијални савези имају по једног представника у Скупштини, са 

правом гласа“ , која постаје  став 3. 

За овај предлог гласало је 47 представника, а за дати у предлог у Статута 

гласало је 7 . 

 

5.6  У Члану 27 став 1 и предложеним текстом која гласи: „Скупштина тајним 

гласањем бира Председника, потпредседника, састав Управног и Надзорног одбора 

и Већа части“, дата је могућност начина избора органа Скупштине“. 

Предлагач алтернативе Миодраг Јововић одустаје од свог предлога. 

Предлог дат у ставу 1 се усваја са 76 гласова ЗА и 1 ПРОТИВ. 

 

5.7  У члану 51 став 2 на крају додати „Комисија за ГСС“  

Усвојено једногласно. 

 

5.8 У члану 61 . на крају додати „од чланарине“  

Предлог усвојен са 72 глас ЗА и  5 ПРОТИВ. 
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5.9 У члану 66 после речи Другостепени додати „је Веће части  Савеза, а  

      Трећестепени орган је Скупштина ПСС  .....“. 

 Предлог је једногласно усвојен. 

 

 СА УСВОЈЕНИМ ДАТИМ ПРИМЕДБАМА И ПРЕДЛОЗИМА СТАТУТ    

 ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ усвојен је са 76 гласова ЗА и 1  

 УЗДРЖАНИМ. 

 

 

 

6. Усвајање Правилника о изгледу и коришћењу знака и заставе  

 

Правилник о изгледу и употреби грба и заставе планинарског савеза Србије ( у 

прилогу записника) који је предложио Управни одбор Савеза усвојен је 

једногласно. 

 

7. Усвајање Правилника о начину избора кандидата за органе ПСС 

 

Правилника о начину избора кандидата за органе ПСС (у прилогу записника) 

усваја се једногласно. 
 

8. Усвајање Правилника о раду Већа части ПСС 

 

Усвајање Правилника о раду Већа части ПСС одлаже се за редовну Скупштину 

Савеза. 

 

9. Одлука о именовању лица за заступање и представљање  

 

У складу са чланом 2 став 2 Статута, Скупштина  ПСС доноси  

 

О Д Л У К У 

Овлашћује се : 

 

                             Борис М. Мићић,  

                             ЈМБГ 0211947710247 

                             Ул. Ломина 12 

                             11000 Београд,  

да пуноважно заступа и представља Планинарски савез Србије. 
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10. Одлука о именовању лица овлашћеног за подношење пријаве 

 

У складу са чланом 2 став 2 Статута, Скупштина  ПСС доноси  

 

О Д Л У К У 

Овлашћује се : 

 

                            Бранислав Божовић 

                            ЈМБГ 2009946710290 

                            Доситејева 5 

                            11080 Земун 

да Агенцији за привредне регистре поднесе пријаву за пререгистрацију 

Планинарског савеза Србије. 

 

Скупштина је завршила са радом у 14:55. 

                                                                           

                                                                    

                                                                             Председник радног председништва 

 

Записничар                                                                       Борис М. Мићић 

 

Јела Илић 

 

 

 

                                                      Оверивачи записника 

 

                                                 1.______________________ 

                                                         Јован Ђокић 

 

                                                 2. _____________________ 

                                                         Мирјана Прокић 


