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З А П И С Н И К 

 

 

са 5. седнице 21. сазива Начелништва ПСС одржане 14.04.2016. у просторијама Савеза, 

Андрићев венац 2, Београд 

 

Присутни:  

Чланови Начелништва:, Војислав Шкрбић, Берислав Трајковић, Исо Планић, Миливој 

Ердељан 

Председници Комисија: Јелена Јаковљевић (Комисија за спортско пењање), Александар 

Марковић (Комисија за планинарски трекинг), Зоран Контић (Kомисија за службу водича), 

Драгана Рајбловић (Комисија за остале такмичарске дисциплине), Катарина Мановски 

(Комисија за такмичење у пењање у леду и драј тулинг),  

Денис Божовић (секретар ПСС),  

 

Седницу је у 15:10 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног 

дневног реда за ову седницу:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Реализација плана рада комисија Начелништва ПСС за 2016. годину 

3. Формирање списка недостајућих образаца, правилника и других правних аката 

4. Формирање Стручног савета спортских стручњака 

5. Израда програма стручног усавршавања спортских стручњака 

6. Издавање дозвола за рад, вођење регистра, полагање за звање делегата 

7. Стратегија развоја планинарског спорта 

8. Разно 
 

Пошто су се сви сагласили са овим предлогом, дневни ред је усвојен. 

 

Ад 1. 

 

Записник са предходне седнице једногласно је усвојен без примедби. 

 

Ад 2. 

 

У кратким цртама председници комисија су поднели извештај о току реализације плана у 

2016. години.  

Комисија за планинарење и пешачење: Не достављају се извештаји са Републичких и 

традиционалних акција. Годишње извештаје друштва/клубови не достављају Савезу. 

Одлучено је да комисија пошаље распис друштвима/клубовима са молбом да дају сугестије 

на измене постојећег Правилника о организовању и извођењу републичких планинарских 

акција 

Комисија за спортско пењање: Имају проблем са мањком инструктора. До октобра 

планирају да сачине регистар смери за спортско пењање у Србији. Буџет за 2016. годину им 

је мали и имају проблем са организацијом три кола у спортском пењању. Предложено им је 

да направе тачан трошковник организације и да се обрате Управном одбору за помоћ. 

Комисија за планинарски трекинг: Неопходно је да се уведе за такмичаре обавезан 

лекарски преглед. Увођењем такмичарске књижице тај проблем ће бити решен. 

Служба водича: семинар о лавинама није одржан. 

Комисија за остале такмичарске дисциплине: У 2016. одржаће се следеће трке у 

планинском трчању: Тара (мај), Јелашница (јун), Кошутњак (јул) и Проклетије (јул). Да се 

што пре формира комисија. 
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Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање: Технички дани ће се 

одржати у мају. Начелник Савеза је замолио КА да осмисли и реализује обуку инструктора 

спортског пењања ради оспособљавања спортских пењача за пењање мултипич смерова. 

Комисија за такмичење у пењању у леду и драј тулинг: Катарина предлаже за чланове 

Комисије: Катарину Мановски, Данијелу Бабовић, Синишу Зороја. Тренутно је највећи 

проблем наћи адекватан терен за тренинг у Србији. 

Комисија за високогорство и експедиције: Одржано је четири припремне акције за 

експедицију Кавказ 2016, и да је од 17 пријављених кандидата 10 одазвало на те акције. 

Упућен је допис Управном одбору Савеза у чијем прилогу се налази елаборат Националне 

високогорске експедиције Савеза „Пик Лењина 2017“. Ако Управни одбор усвоји предлог 

исти треба проследити  Министарству омладине и спорта у циљу суфинансирања такмичења 

и манифестација од интереса за Р. Србију без чије подршке је немогуће реализовати овакву 

експедицију. 

 

Ад 3. 

 

Правилници који недостају: 

- Правилник о спортско пењачкој делатности, 

- Дисциплински правилник, 

- Правилник о раду Стручног савета спортских стручњака 

- Правилници којима се регулишу обуке у Савезу 

 

Ад 4. 

 

Једногласно је усвојен предлог Извршног одбора Стручног савета спортских стручњака: 

Весна Павловић, Катарина Мановски и Исо Планић. 

Изврни одбор ће бити допуњен након што Комисије планинарских дисциплина предложе 

своје представнике. 

 

Ад 5. 

 

Неке од тема за теоријска предавања и округли сто за годишње семинаре тренера: 

1. Методика тренинга, 

2. Планирање, програмирање и реал изација макроциклуса тренинга, 

3. Исхрана, 

4. Модели детекције и селекције талентованих спортиста у оквиру клубова, 

5. Идентификација и развој талената 

6. Дугорочно планирање спортске каријере,  

7. Савремене такмичарске технике и Методе анализе технике, 

8. Психолошки аспекти тренирања младих спортиста, 

9. Средства за развој моторичких способности деце, 

10. Значај рада са младима, 

11. Програмирање, дијагностика и контрола у спортском тренингу  

12. Особине личности и успех у спорту, 

13. Алати тренинга, екстезитет, интензитет, одмор, 

14. Исхрана и примена суплементације код спортиста, 

15. Физиолошки механизми моторичког учења 

 

 

Ад 6. 

 

Задужују се председници комисија планинарских дисциплина да до следећег састанка 

Начелништва предложе своје кандидате за стицање звања делегата. Начелник ће водити 

обуку на основу раније усвојег плана обуке. 
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Задужују се председници комисија планинарских дисциплина да до следећег састанка 

Начелништва предложе своје кандидате за стицање звања судије и предложе плана обуке 

судија за своје комисије. Катарина Мановски ће израдити предлог плана обуке судије на 

основу достављених предлога од председника комисија планинарских дисциплина. 

 

Ад 7. 

 

У поглављу број 7 Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. 

године, наведена су четири приоритета Стратегије и то: 

-развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, 

-повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације, 

-развој и унапређење врхунског спорта и 

-развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 Наведени приоритети, поклапају се и са приоритетима Планинарског савеза Србије за 

развој планинарског спорта, уграђени су у смернице рада комисија Начелништва ПСС датим 

2014. године. 

Чланови Начелиштва и комисије имају обавезу да се упознају са стратешким 

приоритетима, смерницама рада и да их спроводе. Смернице рада се морају стално 

преиспитивати, дорађивати, а комисије морају бити посвећене исходу свога рада. 

 

Ад 8. 

 

Треба израдити један заједнички Правилник за обуку и усавршавање планинара свих 

планинарских дисциплина, По изради јединственог Правилника прећи на модуларну обуку. 

Да би се улоговали на сајт Завода за спорт и медицину спорта републике Србије у циљу 

уписа спортски резултати Јелена Јаковљевић је доставила корисничко име (7063431) и 

лозинку (позната председницима комисија). 

Комисије морају сарађивати са канцеларијом Савеза ради благовременог уноса података 

значајних за функционисање Савеза. 

 

 

 

 

 

Седница је завршена у 18:30 часова. 

 

 

Извод из записника саставио: 

Исо Планић 
 

 
 
 

 


