
Број:   /15 

Београд, 20.05.2015. године 

 

З  А  П И С Н И К 

са 3. седнице седнице 21. сазива Начелништва ПСС одржане 20.05.2015. у 

просторијама Савеза, Андрићев венац 2, Београд 

 

 

Присутни:  

Чланови Начелништва: Берислав Трајковић, Предраг Загорац, Владислав Матковић, 

Исо Планић, Миливој Ердељан 

Председници Комисија: Раде Вучковић (Комисија за спортско пењање), Љубомир 

Попов (Комисија за планинарски трекинг), Немања Милосављевић (Комисија за 

спеологију), 

 

Седницу је у 16:05 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног дневног 

реда за ову седницу:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

2. Извештаји о реализацији активности у 2015. 

3. Резултати конкурса за републичке и традиционалне акције ПСС у 2016. години 

4. Резултати конкурса за трекинг лигу у 2016. години 

5. Резултати конкурса за лигу у планинарској оријентацији у 2016. години 

6. Резултати конкурса за високогорске експедиције у 2016. години 

7. Резултати конкурса за лигу у спортском пењању у 2016. години 

8. Усвајање оквирног плана акција за 2016. годину 

9. Термин план начелништва ПСС 

10. Разматрање предлога алпинистичког правилника ПСС 

11. Разматрање приспелих предлога правилника 

12. 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 2015. години.  

 



Ад 3. 

 На конкурс који је расписала Комисија за планинарење и пешачење за Републичке 

акције у 2016. години до рока прописаног Правилником пријављено је  18 акција,  за 

традиционалне акције пријавила су се 16 организатора, за Дане планинара нису стигле 

пријаве по конкурсу. Конкурс за организатора акције Дани планинара треба поновити. 

 

Ад 4.   

   

Комисија за трекинг лигу расписала је конкурс за организаторе такмичења у 

планинарском трекингу за 2016. годину. На конкурс се пријавило пет клубова који ће 

организовати исти број кола трекинг лиге. 

 

Ад 5. 

  Комисија за планинарску оријентацију расписала је конкурс за организаторе 

такмичења у оквиру лиге у планинарској оријентацији за 2016. годину. Наредне 2016. 

године биће прганизовано 5 кола лиге у планинарској оријентацији. 

 

Ад 6. 

 Комисија за високогорство и експедиције је расписала конкурс за организацију 

високогорских експедиција у 2016. На конкурс се није пријавио ни један потенцијални 

организатор те ће конкурс бити поновљен. 

 

Ад 7. 

 Комисија за спортско пењање на природној стени расписала је конкурс за 

организаторе такмичења у оквиру лига такмичења у спортском пењању на природној 

стени. На конкурс се пријавило шест клубова.  

 

Ад 8. 

 Предлог плана акција доставиле су Комисија за спортско пењање, Комисија за 

спелеологију, Комисија за Службу водича, председник привремене Комисија за 

алпинизам, пењање у леду и турно скијање  изложио је план којег ће доставити 

Канцеларији Савеза до краја недеље. На основу спроведених конкурса и достављених 

планова Секретаријат Савеза ће сачинити обједињени оквирни план акција. 

 

Ад 9. 

 Начелништво је разматрало термин план и допунило га у неколико ставки. 

Измењени термин план је усвојен и биће достављен председницима Комисија које чине 

Начелништво Савеза. 

 

Ад 10. 

 

Начелник извештава да је био заказан састанак са радном групом која је правила 

предлог Алпинистичког Правалника у циљу изналажења решења, али сe са њихове стране 

нико није одазвао. 



Начелник Савеза је читао члан по члан Алпинистичког Правилника где су 

предлежене измене и допуне. Констатовано је једногласно да струка није дирана, већ само 

прецизније разрађени технички детаљи однос према Савезу.  

Једногласно је усвојено да се предложи Управном однору да се усвоји допуњени 

Алпинистички Правилник, а да се на састанак Управног одбора позове и радну групу која 

је правила предлог Правилника у циљу изналажена конструктивног решења. 

 

Ад 11. 

 

На предлог Комисије за спортско пењање Начелништво предлаже Управном одбору да 

усвоји следеће Правилнике: 

- ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПЛАНИНАРСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ (да уместо у члан 5. Мандат КСП је 2 (две) године ПИШЕ: 

Мандат КСП је 4 (четири) године. Мандат члановима комисија поклапа се са 

мандатом Управног одбора ПСС., 

- ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СБИЈЕ У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ НА ПРИРОДНИМ 

СТЕНАМА 

- ПРАВИЛНИК О СПОРТСКО ПЕЊАЧКИМ ЗВАЊИМА ПЛАНИНАРСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ 

- ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПЛАНИНАРСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ (да уместо  у Члан 30. Пословник о раду КСП доноси се на 

седници комисије. Тумачење пословника искључиво је право КСП. ТРЕБА ДА 

ПИШЕ: Предлог измена и допуна Пословник о раду КСП доноси се на седници 

КПС, а усваја их Управни одбор Планинарског савез Србије. КСП даје мишљење о 

значењу појединих одредби овог Пословника, а коначно тумачење даје прва 

наредна седница Управног одбора Планинарског савез Србије. Да се Члан 31. КСП 

може да измени или допуни овај пословник својом одлуком. БРИШЕ. Да уместо у  

Члан 32. На основу члана 31 овог пословника, КСП је дана 21.04.2010 на својој 4. 

седници донела овај Пословник КСП и тим даном он ступа на снагу, пише Овај 

Пословник ступа на снагу усвајањем Управног одбора Планинарског савез Србије 

и да постане члан 31. 

- ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗБОРА СПОРТСКИХ ПЕЊАЧА ПЛАНИНАРСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ (да у место Члан 23. 23.1. Записник потписује председавајући , 

записничар и оверивач заисника. 23.2. Записник се оверава и доставља председнику 

КСП и УО ПСС.23.3. Одлуке и нормативна акта Збора достављају се  УО ПСС у 

року од највише седам дана.23.4. Нормативна и општа акта савеза потписује 

Председник КСП и предаје УО ПСС. Љ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 24. 24.1. 

Пословник о раду Збора доноси се на седници Збора. 24.2. Тумачење пословника 

искључиво је право Збора. 24.3. Пословник ступа на снагу даном доношења. 

ПИШЕ: Члан 23. 23.1. Записник потписује председавајући , записничар и оверивач 

заисника. 23.2. Записник се оверава и доставља председнику КСП и УО ПСС. 23.3. 

Одлуке и предлози нормативних акта Збора достављају се УО ПСС у року од 

највише седам дана. 23.4. Предлоге Нормативних и општих акта КСП потписује 

Председник КСП и предаје УО ПСС. Љ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 24. 24.1. 



Предлог измена и допуна Пословник о раду Збора доноси се на седници Збора, а 

усваја их УО ПСС. 24.2. Збор даје мишљење о значењу појединих одредби овог 

Пословника, а коначно тумачење даје прва наредна седница УО ПСС. 24.3. Овај 

Пословник ступа на снагу усвајањем УО ПСС. 

На предлог Службе водича Начелништво предже Управном одбору да усвоји следеће 

Правилнике: 

- ПРАВИЛНИК СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

- ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗБОРА СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНРСКОГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ 

- ПОСЛОВНИК О РАДУ НАЧЕЛНИШТВА СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНРСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ 

- ПРАВИЛНИК О ОБЕЛЕЖЈИМА СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНРСКОГ САВЕЗА 

СРБИЈЕ 

- ПРАВИЛНИК О ОВЕРИ ЛИЦЕНЦЕ 

- ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ ИСТИПА ЗА ЗВАЊЕ ВОДИЧА III, II И I 

КАТЕГОРИЈЕ 

- ПРАВИЛНИК O РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА СЛУЖБЕ ВОДИЧА 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

- ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЧЛАНОВА СЛУЖБЕ ВОДИЧА ЗА 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАНИНАРСКИХ АКЦИЈА 

- ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ 

ПЛАНИНАРСКОГ ВОЂЕЊА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

- ПРАВИЛНИК О НАБАВЦИ, ЧУВАЊУ, ИЗДАВАЊУ И КОРИШЋЕЊУ ОПРЕМЕ 

И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 

- ПРОГРАМ ОБУКЕ ПЛАНИНАРСКИХ ВОДИЧА 

- ПРАВИЛА О РАДУ ЧЛАНОВА МЕНТОРСКОГ ТИМА СЛУЖБЕ ВОДИЧА 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

У свим Правилницима промењенути преамбулу, јер ранија је узета из старог Статута ПСС 

па не важе поменути чланови. Сада важећи чланови су 34 и 53 

 

Такође где год пише: „Овај правилник ступа на снагу даном верификацоје од стране 

Управног одбора”, пошто Статут Савеза не познаје реч верификује, треба да пише „Овај 

Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора Планинарског 

савеза Србије”. 

 

Ад 12. 

Начелништво је разматрало допис Драгане Рајбловић и њену молбу за доделу средстава за 

авантуристичку трку. Начелништво подржава организацију трке, молбу прослеђује УО 

ПСС и моли Драгану да Начелништву што пре достави план и финансијску конструкцију 

трке за 2016. годину. 

Молбу КС за доделу ванредних средстава за такмичење у Пецки Начелништво прослеђује 

УО ПСС. 

Начелништво налаже КВЕ да поново распише конкурс за високогорске експедиције за 

2016. годину. 



Начелништво, на предлог председника Комисије за планинарење и пешачење налаже 

Комисији за планинарење и пешачење да унесе измену у Правилник о републичким 

акцијама  којом ће се број републичких акција ограничити на 14 (12 акција, Дани 

планинара и Фрушкогорски маратон). 

 

Седница је завршена у 19:30. 

 

 

Извод из записника саставио: 

Исо Планић 
 


