Број: /14
Београд, 20.10.2014. године
З А ПИСНИК
са 1. конститутивне седнице 21. сазива Начелништва ПСС одржане 20.10.2014.
Присутни:
Чланови Начелништва: Берислав Трајковић, Предраг Загорац, Владислав Матковић, Исо
Планић
Одсутни: Миливој Ердељан
Председници Комисија Начелништва: Зоран Контић
Остали присутни: Председник ПСС Борис Мићић, секретар ПСС Бранислав Божовић,
Лаза Радивојац
Седницу је у 16:20 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног дневног
реда за ову седницу:
ДНЕВНИ РЕД:
1.
Усвајање смерница рада Комисија ПСС које раде под ингеренцијом Начелништва
ПСС за период 2014-2018. г.
2.
Усвајање предлога календара планираних акција ПСС за 2015. годину.
3.
Припреме за писање извештаја Комисија за 2014. годину.
4.
Чување и доступност оверених правилника Комисија Начелништва ПСС
5.
Разно

Пошто су се сви сагласили са овим предлогом, дневни ред је усвојен.
Ад 1.
Усвојен је предлог смерница рада Комисија ПСС које раде под ингеренцијом
Начелништва ПСС за период 2014-2018. г.
Предлог ће бити изложен УО ПСС на наредној седници и предложен за усвајање.
Предлог је дат у прилогу записника.
Ад 2.
Утврђен је предлог календара планираних акција ПСС за 2015. годину. Календар је дат у
прилогу записника. Приспеле дописе о експедицији на Дамаванд и одлагању реализације
Женске хималајске експедиције проследити КВЕ.
Ад 3.
Све комисије ПСС под ингеренцијом Начелниства ПСС морају предати извештаје о раду
до 31.12.2014. Начелништво ће обједињени извештај припремити за Скупштину ПСС која
ће се одржати 7.02.2015.

Ад 4.
Комисије Начелништва ПСС морају до краја новембра доставити списак важећих
правилника, пословника, одлука и значајних образаца начелнику ПСС ради израде
јединственог регистра. Комисије морају доставити правилнике у електонској форми.
Правилници ће затим до краја 2014. године бити штампани и оверени. Чуваће се у
регистратору у канцеларији Савеза и биће доступни за употребу. Акта у електронској
форми биће постављена на сајт Савеза када он буде за то уређен. Недовршени списак се
налази у прилогу записника.
Ад 5.
Начелништво налаже привременом председнику Комисије за алпинизам ПСС Предрагу
Загорцу да спроведе одлуку УО ПСС која је донета на последњој седници одржаној
17.09.2014. Привремена комисија прво мора преузети документацију КА ПСС, затим
наставити са спровођењем постојећег плана рада Комисије до краја 2014. године.
Привремена Комисија што пре треба да започне консултације са алпинистичким одсецима
и секцијама ради постизања консензуса о раду алпиниста ПСС и реализације развојних
циљева које ће УО ПСС усвојити на наредној Седници. Одлучено је да привремена
комисија у саставу: Предраг Загорац (председник), Драган Милошевић и Звонимир Кочиш
до краја новембра припреми предлог избора чланова КА у складу са важећим
Алпинистичким правилником ПСС из 1987. године.
Начелник ПСС је присутне упознао са могућношћу презентовања планинарских
активности на СОС телевизијском каналу.
Једна од седница у 2015. години одржаће се електронски преко Скајпа.

Седница је завршена у 18:15.
Записник водио:
Исо Планић

