
Број:   /15 

Београд, 30.01.2015. године 

 

З  А  П И С Н И К 

са 2. седнице седнице 21. сазива Начелништва ПСС одржане 30.01.2015. у 

просторијама Савеза, Андрићев венац 2, Београд 

 

 

Присутни:  

Чланови Начелништва: Берислав Трајковић, Предраг Загорац, Владислав 

Матковић, Исо Планић, Миливој Ердељан 

            Председници Комисија: Зоран Контић ( Комисија за службу водича), Лазар Попара 

(Комисија за награде, признања и категоризацију), Нада Доброта (Комисија за спортско 

пењање), Љубомир Попов (Комисија за планинарски трекинг),  

     Остали присутни:  Председник ПСС Борис Мићић, Секретар ПСС Бранислав 

Божовић, Рад Вучковић, Слободан Жарковић, Драгана Рајбловић 

 

Седницу је у 16:20 отворио начелник Савеза и предложио усвајање предложеног дневног 

реда за ову седницу:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Израда годишњег извештаја Начелништва за 2014. годину 

2. Предлог за доделу признања  на основу постигнутих спортских резултата у 2014. 

на редовној годишњој скупштини Савеза 

3. Начин праћења реализације календара акција ПСС за 2015. годину 

4. Датумар рада Начелништва 

5. Нацрт Правилника о раду комисија Планинарског савеза Србије 

6. Нацрт Правилника о критеријумима за категоризацију и доделу стипендија 

спортиста Планинарског савеза Србије 

7. Нацрт Правилника о Данима планинара 

8. Предлог за измену критеријума за категоризацију Спортском савезу Србије 

9. Припреме за Збор алпиниста ПСС 

10. Нацрт предлога Правилника о алпинистичкој активности 

11. Правилник Комисија Начелништва ПСС 

12. Сарадња са Спортским савезом Србије 

13. Осигурање планинара приликом одласка на акције у иностранство 

14. Попусти за куповину планинарске опреме за чланове ПСС у Србији 

15. Сарадња са СОС ТВ каналом 

16. Сарадња са заступником Гармина за Србију, предлог за обуку 

17. Могућности увођења такмичења у планинском трчању у активности ПСС 

18. Усвајање регистара категорисаних спортиста 

19. Усвајање регистара додељених признања 

20. Допис Комисије за високогорство и експедиције 

21. Допис АО Вукан 

22. Жалба на одлуку КСП ПСС Марије Милосављевић 



23. Разно 

 

 

 

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

 

Ад 1. 

 

Извештаји свих комисија у саставу Начелништва су достављени, осим извештаја 

Комисије за алпинизам, пењање у леду и турно скијање и Комисије за превенцију и 

безбедност. Берислав Трајковић предлаже да се извештај Комисије за планинарење и 

пешачење подноси сваких пола године. На основу приспелих извештаја начелник Савеза 

ће припремити извештај о раду за редовну годишњу Скупштину Савеза која ће се одржати 

28.02. 

 

 

Ад 2. 

 

На предстојећој редовној годишњој Скупштини Савеза доделиће се признања на 

основу постигнутих спортских резултата у 2014. години следећим клубовима и 

појединцима: 

За учешће на републичким акцијама клубовима за најмасовније учешће: првих десет 

клубова по ранг листи Комисије за планинарење и пешачење. Прва три места добијају 

пехар. 

Категорисаним врхунским спортистима високогорцима, алпинистима и спортским 

пењачима на природној стени. 

Спортским пењачима на природној стени за освојена прва три места на такмичењима по 

календару такмичења Савеза. 

Такмичарима у планинарској оријентацији за освојена прва три места на првенству Србије 

у сениорској мушкој и женској и јуниорској мушкој и женској категорији. 

Такмичарским екипама у планинарској оријентацији за првопласиране три екипе у 

генералном пласману лиге Србије. 

Начелништво предлаже да се наредне године признања додељују и вођама успешних 

високогорских експедиција из календара Савеза, као и успешним планинарским водичима 

по критеријумима које ће Служба водича разрадити. 

 

Ад 3. 

 

Извештаји Комисија Савеза треба да садрже више једнообразних статистичких 

података како би се на што прегледнији начин могли пратити и презентовати и 

промовисати  спортски резултати. Начелник и Комисије ће радити на изради образаца.  

 

Ад 4. 

 

Сачињена је радна верзија табеле која садржи датуме, активности и носиоце 

активности од значаја за рад Начелништва. Табела треба да садржи само непроменљиве 



датуме који се сваке године понављају. Председник Савеза предлаже назив табеле: 

Термин план Начелништва.  Начелник и Начелништво ће наставити са радом на разради 

Термин плана. 

Табела је у прилогу 

 

 

Ад 5. 

 

Нацрт предлога Правилника о раду Комисија Савеза је усвојен и у форми предлога 

прослеђује се Управном одбору Савеза. 

Предлог је у прилогу 

 

Ад 6. 

Према захтеву МОС-а Правилник о критеријумима за категоризацији спортиста и 

доделу стипендија треба да се раздвоји на два посебна правилника: Правилник о ближим 

условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско 

усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама 

и Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста.  

Нацрти предлога правилника су усвојени и биће прослеђени УО Савеза у форми предлога 

од стране Комисије за награде, признања и категоризацију на усвајање. 

На састанку су исказане дилеме око тога да ли алпинисти и спортски пењачи треба или не 

треба да се категоришу без звања алпиниста и спортски пењач. Преовладало је мишљење 

да је из безбедносних разлога звање неопходно за категоризацију.  

Заједнички је закључак је да критеријуме за категоризацију у дисциплини спортско 

пењање на природној стени треба пооштрити. Налаже се Комисији за спортско пењање да 

реализује закључак. 

 Предлози правилника су у прилогу 

 

Ад 7. 

 

Нацрт предлога правилника о Данима планинара усвојен је и у форми предлога 

упућује се УО Савеза на усвајање. 

Предлог је у прилогу 

 

Ад 8. 

 

Прочитан је сачињени предлог Спортском савезу Србије за измену критеријума за 

категоризацију, усвојен је као предлог и прослеђује се УО Савеза на разматрање. 

Допис је у прилогу 

 

Ад 9. 

 

Збор алпиниста или Збор начелника КА ПСС се може одржати уколико се усвоји 

нови алпинистички правилник који треба да буде правна основа за  одржавање Збора. 

Збор ће сазвати привремена Комисија када се усвоји правилник. На Збору ће, у 



сагласности са одредбама новог правилника бити изабрана Комисија за алпинизам, 

пењање у леду и турно скијање. 

 

Ад 10. 

 

Привремена Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање је доставила 

нацрт предлога алпинистичког правилника којег је израдила радна група привремене 

Комисије. 

Усвојен је предлог да се нацрт предлога прегледа од стране председника Комисије за 

награде, признања и категоризацију, начелника и председника Комисије за превенцију и 

безбедност, како би се усагласио са Статутом,  Законом о спорту и осталим надлежним 

актима. Затим ће се до понедељка 2.02.2015. размотрити и евентуално усвојити путем 

електронске седнице Начелништва и затим предложити УО Савеза за усвајање.  

Нови Правилник може бити основа за сазивање Збора и избор Комисије, затим се 

Правилник даље може разматрати и усавршавати. 

 

Ад 11. 

 

Након представљања правилника о раду комисија Планинарског Савеза Србије и 

разлога за његово доношење нацрт предлога је усвојен. Предлог се упућује УО Савеза на 

разматрање. 

Правилник у прилогу 

 

Ад 12. 

 

Начелник је информисао Начелништво о досадашњим контактима са Спортским 

савезом Србије и намером за да се контакти одрже и наставе. Од ССС тражимо додатна 

средства за авионске карте, спортску опрему, подршку у наступу на медијима и сарадњу у 

области уређења правног оквира деловања. 

 

Ад 13. 

 

Начелник је ступио у контакт са представницима ДДОР Нови Сад ради 

информисања о могућностима додатног осигуравања планинара током планинарских 

акција у иностранству. Службеници компаније су начелника упознали са основним 

пакетом путничког здравственог осигурања, осигурања од последица несрећног случаја и 

осигурања одговорности према трећим лицима. Премија у еврима за годину дана у 

најповољнијој варијанти износи 66,23 евра, за седам дана 24,37 евра, а за један дан 6,35 

евра.. Додатно путно осигурање обухвата и хеликоптерско спасавање. Начелник ће питања 

постављена у вези пакета проследити ДДОР-у.  Табеле и услове начелник ће предати 

канцеларији Савеза. Могу послужити као основа размишљања о степенованој чланарини у 

Савезу. 

 

Ад 14. 

 



Начелник је обавио разговор са представницима Интерспорта о попустима за 

планинаре у овом трговинском ланцу. Попуст је могућ и за текућу годину. Резултат 

разговора је могућа проширена сарадња  кроз уговор о спонзорству. Председник Савеза је 

Начелништво информисао да је уговор за 2014. годину истекао.  

 

Ад 15. 

 

Усвојен је предлог плана наступа комисија Савеза на СОС каналу у сарадњи са 

Спортским савезом Србије. 

Предлог у прилогу 

 

Ад 16. 

 

Промоција и презентација апликативних програма и употребе ГПС уређаја 

производне марке Гармин у трајању од око сат времена може бити одржана за 

заинтересоване чланове Савеза пред Збор водича 5.12. 2015. У Београду. Предлог ће бити 

упућен предузећу Пегаз које је генерални заступник Гармина за Србију. 

 

Ад 17. 

 

Драгана Рајбловић је предочила могућност увођења планинарског трчања у 

програм акција Савеза у текућој и наредној години. План је да се прво направи трибина, а 

затим да се у мају месецу одржи такмичење под радним називом авантуристичка трка. 

Размишљања иду у правцу организације планинарског трчања, авантуристичке трке или 

такмичења у којем се испољава више планинарских дисциплина (вишебој). Носилац 

активности ће бити Драгана Рајбловић и уколико се идеја јасно дефинише и сачини 

правилник, такмичење ће подржати Савез. 

 

Ад 18. 

 

Комисија за награде, признања и категоризацију, пре свега Лазар Попара, сачинила 

је Регистар категорисаних спортиста Савеза. Начелништво је Регистар усвојило и 

похвалило Лазара Попару за обављени посао. 

Регистар у прилогу 

 

Ад 19. 

 

Комисија за награде, признања и категоризацију, пре свега Лазар Попара, сачинила 

је Регистар додељених  признања Савеза. Начелништво је Регистар усвојило и похвалило 

Лазара Попару за обављени посао. 

Регистар у прилогу 

 

Ад 20. 

 



Начелник је прочитао допис Комисије за високогорство и експедиције којим се 

тражи разговор са секретаријатом Савеза ради разјашњења недоумица које у свом раду 

има наведена Комисија. Председник Савеза је најавио састанак. 

 

Ад 21. 

 

Начелник је прочитао допис Алексе Срданова Начелништву. У допису је затражена 

подрешка за реактивирање Алпинистичког одсека Вукан из Пожаревца. И поред начелне 

подршке раду алпиниста из наведеног одсека која није спорна, привремена Комисија за 

алпинизам, пењање у леду и турно скијање није у могућности  да у  важећим прописима 

Савеза пронађе правну основу за реактивирање. Председник привремене Комисије 

предлаже да се правни статус Одсека регулише његовим поновним формирањем. 

Начелништво подржава став привремене Комисије и препоручује Комисији да помогне у 

решавању проблема у најбољем интересу развоја алпинизма у Пожаревцу и Србији. 

 

Ад 22. 

 

Начелник је начелништво упознао са жалбом пењачког клуба Београд на одлуку 

КСП ПСС од 19.12.2014. да се Марија Милосављевић не уврсти на списак кандидата за 

стипендију. Ранг листа је сачињена на основу члана 2.1. „Правилника о категоризацији 

спортских пењача-опште одредбе“ усвојеног од стране УО ПСС  на 2. редовној седници 

18.06.2014. године. Нада Доброта, председница Комисије за спортско пењање обавестила 

је Начелиништво да је став новог састава Комисије да је могуће поново бодовање и 

рангирање категорисаних спортских пењача. Раде Вучковић председник ПК Београд је 

појаснио разлог жалбе. Правилник којим се спортски пењачи обавезују да учествују у 

такмичењима уколико желе бити стипендирани донет је у току такмичарске сезоне чиме 

се крше одреднице Закона о спорту. Донета је одлука да се рангирање спортских пењача 

од стране КСП обави поново до наредног састанка УО ПСС који ће се одржати у среду 

05.02.2015. према правилнику који је био на снази пре усвајања правилника од 18.06.2014. 

 

 

Ад 23. 

 

Није било дискусије по овој тачки дневног реда. 

 

 

 

Седница је завршена у 20:15. 

 

 

Извод из записника саставио: 

Исо Планић 
 


