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З А П И С Н И К  

са 1. ванредне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  сазива, 

одржане 18. марта 2016. године 

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

 Р. Кнежевић, А. Марковић, И. Андрејић, В. Матковић, 

 Ф. Демчовић, Р. Филиповић, Љ. Попов, Љ. Станојевић, 

 Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: Д. Васиљевић 

Остали присутни: З. Контић, М. Ердељан, М. Детичек 

Седници УО су се прикључили у 1520 : 

Чланови КСП ПСС: Надежда Доброта, Раде Вучковић, Андраш Богнар, Јелена Јаковљевић, 

Слободан Буловић 

Представници спортско-пењачких клубова: Славо Глушчевић, Благоје Доброта, Немања Чизмић, 

Антонина Брдарић, Милица Огњановић, Горан Марјановић, Лука Перуновић, 

Никола Рвовић, Александар Ђорђевић, Вељко Гроздановић 

Спортски пењачи: Милица Тубин, Жарко Мрчарица, Вук Роквић 

Седницу је отворио Председник ПСС Борис М. Мићић у 1410 и предложио следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д   

1. Распоред буџетских средстава за 2016. годину  

2. Примена новог Закона о спорту  

3. Припреме за састанак БМУ у Вршцу 

4. Збор спортских пењача 

Дневни ред је усвојен без примедби. 

1. Распоред буџетских средстава за 2016. годину 

Председник ПСС је присутне известио о томе да је Планинарски савез Србије, као и остали 

Савези, добио 10% мање буџетских средстава него претходне године. ПСС је за 2016. годину 

добио средства у износиу од 8.100.000,00 динара. 

Чланови Управног одбора су добили предлог расподеле средстава по комисијама и 

службама, наглашено је да имамо и две нове дисциплине које учествују у расподели 

средстава, а то су Трекинг лига и Пењање у леду. 

Након разматрања предлога расподеле средстава, чланови Управног одбора су исти 

једногласно усвојили. 

Министарство одбране РС је расписало Конкурс за доделу средстава намењених за учешће у 

финансирању програма рада удружења који се заснивају на пројектима и активностима од 

значаја за одбрану у 2016. години.  
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Чланови Управног одбора су се сложили да ПСС тј. Служба водича припреми потребну 

документацију и конкурише за средства по програму односно пројекту: Обука планинских 

водича у складу са стандардима Међународне алпинистичке и пењачке асоцијације и 

потребама одбране Републике Србије, а у циљу оспособљавања планинарских водича, 

алпиниста, спелеолога и спортских пењача Планинарског савеза Србије у циљу изградње 

културе безбедности. 

2. Примена новог Закона о спорту 

2.1. Планинарски савез Србије има обавезу да усклади свој Статут са новим Законо о 

спорту. 

Формиана је Комисија која ће радити на предлогу новог Статура у саставу: 

1. Драгослав Гогић – председник 

2. Исо Планић 

3. Неда Милошевић 

4. Рада Вукосављевић 

5. Александар Марковић 

Комисија има обавезу да до 10. маја 2016. године направи нову концепцију Статута 

који ће поред усклађивања са новим Законом бити и унапређен. Након тога уследиће 

формирање предлога Статута који ће бити дат на разматрање и јавну расправу како би 

до 15. октобра 2016. године био сачињен коначни Предлог Статута. На Скупштини 

Планинарског савеза Србије која ће се одржати у новембру 2016. године, коначни 

Предлог Статута ће бити дат на усвајање. 

Уколико постоји било каква потреба за тумачењем новог Закона  о спорту тражће се 

мишљење Министарства омладине и спорта. 

По усвајању новог Статута исти ће бити истакнут на сајту Планинарског савеза Србије 

како би био доступан свим чланицама Савеза које до 10. фебруара 2017. године треба 

да своје Статуте ускладе са Статутом Планинарског савеза Србије и изврше све 

потребне радње везане за статусне промене код Агенције за привредне регистре 

(АПР). 

2.2. Комисије Планинарског савеза Србије имају обавезу да до 01. априла распишу 

конкурсе за Републичке акције, Традиционалне акције, Планинарску оријентацију, 

Трекинг лигу, Драј тулингу, Спортско пењање, Високогорство и експиције и 

Планинске трке а друштвак/клубови доставе своје пријаве до 10. маја 2016. године. 

3. Припреме за састанак БМУ у Вршцу 

Планинарски савез Србије је ове године домаћин састанка чланица БМУ. Састанак ће се 

одржати у Вршцу у период 27.- 29. мај 2016. године. 

Мирко Детичек, секретар БМУ, је присутне известио да су организационе припреме 

завршене, дневни ред састанка је опширан а обухвата и камп младих УИАА који ће се 

одржати у Овчар Бањи, планинарску оријентацију у Словенији, пењање у сувој стени, 

пењање у леду… 

Позвао је чланове Управног одбора да се прикључе, учествују и дају свој допринос овој 

конференцији. 

Обзиром да се ове године обележава 115 година планинарства у Србији, овом приликом ће 

на конференцији бити промовисан Планинарски савез Србије. 

100 година од успона на Кајмакчалан биће обележен акцијом која ће се, након усаглашавања 

датума одржавања од стране чланова Управног одбора, одржати 20. и 21. августа 2016. 

године уз додатно консултовање са БМУ (Ј. Угриносвски – Б. Мићић). 
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4. Збор спортских пењача 

У оквиру Управног одбора заказан је и Збор спортских пењача. Чланови комисије за 

спортско пењање, представници клубова и неколицина спортских пењача се прикључила 

члановима Управног одбора, а све по већ предвиђеном Дневном реду састанка. 

Начелник Планинарског савез Србије Исо Планић је у име Управног одбора поздравио 

спортске пењаче, нагласио да  је рад Комисије за спортско пењање важан за рад 

Планинарског савеза Србије подједнако као и рад осталих комисија. 

Напоменуо је да Комисији, како год је буду изабрали на овом састанку, предстоји доста рада 

и ангажовања, замолио их је да се усредсреде на спортске резултате, на рад са младима, а 

пре свега на сигурности при извођењу својих активности. Напоменуо је да буџетска средства 

не могу и не треба да буду једини облик финансирања и да би морали више да се ангажују 

на прибављању средстава за рад кроз друге изворе финансирања. 

Збор спортских пењача је, у присуству чланова Управног одбора, почео у 1530. 

На Зобру пењача је изабрана нова Комисија коју је УО је одмах верификовао у следећем 

саставу: 

1. Јелена Јаковљевић, Председник КСП 

2. Раде Вучковић 

3. Андраш Богнар 

4. Братислав Михајловић 

5. Вељко Гроздановић 

6. Жарко Мрчарица 

7. Александар Ђорђевић 

Записник са овог Збора спортских пењача биће објављен на сајту ПСС. 

Седница је завршена у 1835. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 /С. Вељковић/ Борис Мићић с.р. 


