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З А П И С Н И К  

са 19. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 03. марта 2017. године у Сокобањи 

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

А. Марковић, Ј. Тодоровић, Р. Филиповић, Љ. Попов,            

Љ. Станојевић, Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: / 

Веће части: Светлана Плавшић 

Остали присутни: Илија Кнежевић, Драган Стојадиновић, Угљеша Гвозден 

Седница је у 1315 почела са радом. Секретар Планинарског савеза Србије је поздравио 

присутне, захвалио на доласку и предложио за ову седницу следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 18. редовне седнице УО ПСС 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

3. Актуелна питања измeђу две седнице 

4. Трећа редовна Скупштина ПСС XXI сазива 

 - организациона контрола 

 - подела задужења 

5. Четврта редовна Скупштина – изборна 

 - покретање организационих активности 

6. Разно 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање  Записника са 18. редовне седнице УО ПСС 

Члановима УО је електронским путем достављен Записник са 18. редовне седнице 

Управног одбора. Обзиром да није било примедби исти је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Унос података у базу електронске евиденције чланства Планинарског савеза 

Србије је у току. 

2.2. Рад на превођењу књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл) је поново 

покренут. 
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2.3. Наставља се рад Комисије за планинарске терене везан за уношење 

планинарских стаза у електронску базу Планинарског савеза Србије.  

2.4. Контакти са Олимпијским комитетом нису остварени, па остаје обавеза да се то 

уради. 

2.5. Потписан је један број Уговора о сарадњи са високо школским установама а у 

циљу школовања спортских стручњака. 

2.6. Из Канцеларије ПСС је послат допис ПСК Копаонику из Београда који је 

организовао акцију на Алпима а који није доставио извештај о несрећи која се 

тамо догодила 18.06.2016. године на планини Канин. ПСК Копаоник је 

одговорио дописом којим потврђује обавезу да Савезу достави извештај . 

2.7. Потписан је Споразум о пословно техничкој сарадњи између Планинарског 

савеза Србије и Горске службе спасавања. 

2.8. Прикупљене су понуде за куповину сета за електронско очитавање времена 

такмичара. Потребно је да се изабере најповољнија понуда и изврши куповина. 

2.9. Одржан је састанак Начелништва и Комисије за алпинизам и турно скијање. 

Састанак је од стране присутних оцењен као веома конструктиван. Између 

осталог било је речи и бодовању алпинистичких картона, формирању 

подкомисије за турно скијање, укључивању клубова који до сада нису 

учествовали у раду ове комисије, избору селектора. 

2.10. Остаје задужење да Л. Попара и Б. Божовић направе предлог идејног решења 

диплома, уверења... Планинарског савеза Србије. 

На изради идејног решења се ради а по завршетку исто ће бити прослеђено 

члановима Управног одбора. 

2.11. Остаје задужење да Комисије доставе своје програме обуке Комисији за обуку 

и усавршавање у планинарству. 

Констатовано је да Комисију за обуку и усавршавање у планинарству треба 

допунити новим члановима као и да комисије Савеза морају да имају бољу 

сарадњу. 

2.12. Остаје обавеза да се Комисија за високогорство и експедиције Планинарског 

савеза Србије допуни новим члановима као и изабере нови председник ове 

комисије. 

2.13. Комисију за превентиву и безбедност у планинама је потребо допунити новим 

члановима. 

2.14. Остаје задужење Комисији за спелеологију да уради Предлог правилника о 

обуци. 

2.15. Потребно је се закаже трибина на тему: Планинарски објекти тј. домови. 

Остаје задужење да председник, подпредседник, начелник и секретар обаве 

разговоре са потенцијалним кандидатима који би у својству чланова допринели 
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раду Комисије за планинарске објекте и за следећи Управни одбор дају 

предлог. 

3. Актуелна питања између две седнице 

3.1. Комисија за драј тулинг је дала спецификацију опреме коју би требало купити. 

Након дискусије усвојено је да се одлука о куповини стави у надлежност 

Секретаријата Планинарског савеза Србије.  

3.2. ЖПК Спартак из Суботице је Савезу упутио допис који говори о проблему  

везаном за контролу Туристичке инспекције. Председник Клуба је позван на 

„саветодавни“ састанак и том приликом је инспектор предочио могуће 

кажњавање Клуба као и председника уколико не поступе по налозима које су 

добили. 

 Чланови Управног одбора су разматрали предочену ситуацију по добијеном 

допису и након дискусије закључили да сва планинарска друштва/клубови 

морају да се придржавају прописа и достављају потребну документацију везану 

за одржавање планираних акција а да ће Секретаријат наставити да пише 

Министарству омладине и спорта са цељем да се планинарство као спорт 

изузме из чл. 46 Закона о туризму пошто припада ресору спорт. 

3.3. ПД „Јавор“ из Београда је достављен допис о одбијању захтева овог друштва за 

упис у Планинарски савез Србији. ПД „Јавор“ је упутио приговор насловљен на 

седницу Скупштине Планинарског савеза Србије што омогућава Статут 

Планинарског савеза Србије. 

 Након дискусије чланови Управног одбора су се сложили и потврдили 

првобитну одлуку о одбијању чланства овог клуба  у Савез а која ће бити 

изнета као званични став Управног одбора делегатима на предстојећој Трећој 

редовној Скупштини Планинарског савеза Србије. 

 Надзорни одбор Планинарског савеза Србије је дао своје мишљење по овом 

питању а које је у складу са одлуком и ставом Управног одбора. 

4. Трећа Скупштина ПСС XXI сазива 

 - организациона контрола 

 - подела задужења 

Извршена је организациона контрола поводом Треће редовне Скупштине која ће  

биће одржана у Сокобањи 04. марта 2017. године и констатовано да припреме теку 

по плану. 

Дневни ред су чланови Управног одбора усвојили на својој претходној седници. 

Материјал и пуномоћја као и Дневни ред за ову Скупштину су достављени 

чланицама и приказан на сајту Савеза, припремљене су дипломе које ће бити 

додељене заслужним спортистима, организован превоз делегата до места одржавања 

Скупштине, припремљени гласачки картони. 

Овом приликом су потврђена већ додељена задужења члановима Управног одбора 

везана за организацију и одржавање ове Скупштине. 
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5. Четврта редовна изборна Скупштина 2018. 

Обзиром да је следећа редовна Скупштина изборна, након дискусије изведен је 

закључак да сви чланови Управног одбора морају да се ангажују у смислу 

проналажења и предлагања будућих чланова Управног одбора, Надзорног одбора и 

Већа части. 

6. Разно 

- Добијен је допис ПД Каблар у виду Предлога за организацију летњег курса обуке 

водича III категорије који је прослеђен Служби водича. 

- Чланови Управног одбора су усвојили предлог да друштва/клубови који 

конкуришу за Републичку акцију морају да имају више од 50% учешћа у 

Републичким акцијама Планинарског савеза Србије у претходној години. 

- Разматра се идеја да следеће године имамо холограмске чланске маркице. 

Седница је завршена у 1520. 

 Записничар, Секретар ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Бранислав Божовић с.р. 


