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З  А  П И С Н И К 
 
 

са 4. седнице седнице 21. сазива Начелништва ПСС одржане 04.12.2015. у просторијама 

Савеза, Андрићев венац 2, Београд 
 
Присутни:  

Чланови Начелништва:, Војислав Шкрбић, Владислав Матковић, Исо Планић, Миливој 

Ердељан 
Председници Комисија: Надежда Доброта (Комисија за спортско пењање), Александар 

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

спеологију), Драгана Рајбловић (Комисија за остале такмичарске дисциплине), Катарина 

Мановски (Комисија за пењање у леду), Борис Мићић (председник ПСС), Драгослав Гогић 

(подпредседник ПСС) 
 
Седницу је у 14:15 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног 

дневног реда за ову седницу:  
 

ДНЕВНИ РЕД: 
1. Усвајање записника са претходне седнице; 
2. Припреме за подношење извештаја Комисија  и Начелништва за 2015. годину; 
3. Категоризација спортиста: прикупљање документације и формирање јединствене 

листе; 
4. Нацрт Правилника о додели спомен беџа ''По планинама Србије'' ; 
5. Нацрт Правилника такмичења у планинском трчању ПСС; 
6. Нацрт Правилника о раду Комисије за спелеологију Планинарског савеза Србије; 
7. Нацрт Правилника о делегатима и вршењу делегатске дужности, издавања, 

обнављања и одузимања дозволе за рад; 
8. Нацрт Правилника о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за 

рад спортских стручњака; 
9. Нацрт Правилника о регистру високогорских успона Планинарског савеза Србије; 
10. Нацрт Правилника о регистрацији; 
11. Формирање Комисије за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад; 
12. Формирање комисије за такмичење у ледном пењању; 
13. Начин уношења записника, резултата, извештаја и најава на сајт ПСС; 
14. 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. Извештаји комисија за 2015. су достављени или ће бити бити достављени у 

предвиђеном року Начелништву. Наглашено је да извештаји комисија морају обавезно да 

садрже не само појединачне резултате већ и по друштвима/клубовима. Начелник извештава 

да ће за Скупштину ПСС припремини једну видео пројекцију, па му је потребан материјал од 

комисија за израду. 
 
Ад 3. 
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Начелник подсећа Комисије да се до предвиђеног рока (7.12) прикупи потребна 
документација за категоризацију спортиста по комисијама како би се форирала јединствена 

листа до 20. децембра. 
 
Ад 4. 
 

Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о додели спомен беџа ''По 

планинама Србије'' и проследиће га као предлог Управном одбору ПСС на усвајање. 
 
Ад 5. 
 

Начелништво је разматрало нацрт Правилника такмичења у планинском трчању ПСС и 

на основу сугестије предлагача Правилника Драгане Рајбловић констатовало да је идеја 

прихватљива за ПСС, али се мора направити већа разлика између планинског трчања и 

планинарског трекинга, односно мора бити екстремније. 
 
Ад 6. 
 

Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о раду Комисије за 

спелеологију Планинарског савеза Србије и проследиће га као предлог Управном одбору 

ПСС на усвајање. 
 
Ад 7. 
 

Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о делегатима и вршењу 

делегатске дужности, издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад и проследиће га као 

предлог Управном одбору ПСС на усвајање. 
 
Ад 8. 
 

Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о начину и поступку 

издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака и проследиће га као 

предлог Управном одбору ПСС на усвајање. Допуна правиника ће се извршити ако комисије 

достова своје предлоге за 21,22,23 и 24 члан правилника.  
 
Ад 9. 
 

Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о регистру високогорских 

успона Планинарског савеза Србије и проследиће га као предлог Управном одбору ПСС на 

усвајање.  
 
Ад 10. 
 

Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о регистрацији и проследиће 

га као предлог Управном одбору ПСС на усвајање. 
 
Ад 11. 
 

Одлучено да пошто се прикупи документација о школованим спортскиим стручњацима у 

ПСС у складу са Законом о спорту и формира се Стручни савет спортских стручњака ПСС 
формираће се Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад. 
 
Ад 12. 
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Одлучено је да се, сходно одлуци Управног одбора формира Комисија за пењање у леду. 
За њеног председника Начелништво предлаже Катарину Мановски. Као председник је у 

обавези да предложи остале чланове Комисије и да изради Правилник Комисије. 
 
Ад 13. 
 

Начелништво предлаже уредништву сајта да се ѕа сваку комисију ПСС формира 

посебно поље на падајућем менију првог реда. На тај начин ће извештаји, записници, 

резултати и најаве за сваку специјалност бити груписане на једном месту. Чланови 

Начелништва сматрају да ковер заузима непотребно велики простор, а да би простор 

намењен вестима могао бити већи.  
 
 
Ад 14. 
 

Одлучено да пошто се формира Стручни савет спортских стручњака ПСС формира 
Комисија за регистрацију. 

Одлучено је да се предложи Управном одбору да се комисијама отворе званичне мејл 

адресе ПСС. 
Предочено је да све комисије начелништва морају доставити Заводу за спорт и медицину 

спорта Републике Србије што пре (рок је већ прошао) постугнуте резултате на мејл адресу 

milena.dragojevic@rzsport.gov.rs како би били штампани у годишњој публикацији спортских 

резултата Србије. 
Одлучено је да се предложи Управном одбору да се потпише уговор о сарадњи са 

акредитованом високошколском  установом из области спорта. 
 

 
Седница је завршена у 17:30 часова. 
 
 
Извод из записника саставио: 
Исо Планић 
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