
Комисија за спортско пењање 
Планинарског савеза Србије 
Начелништву ПСС 
Чланству КСП ПСС 
 

ЗАПИСНИК 

са 1. редовне седнице новог сазива КСП, одржане 19.04.2017. 

 

Почетак седнице: 18:10 
Седница одржана у просторијама ПСБ, Булевар Михајла Пупина 61, Београд. 
Присутни чланови КСП: Славо Глушчевић, Вељко Гроздановић, Вук Роквић и  Никола 
Гркић 
Одсутан: Андраш Богнар (оправдано) 
Остали присутни: Никола Арежина, Слободан Буловић, Јелена Јаковљевић и Ратко Микић. 
 

Предложен је следећи дневни ред: 

 

1.  Усвајање дневног реда 
2.  Одлука о  набавци опреме. Одлука о формирању поткомисије за смерове. Анализа 
стања смерова у Србији. Реболтовање старих и критичних  смерова (разматрање предлога 
групе уређивача смерова) 
3.  Предлог правилника за електронско гласање  
4.  Такмичиња за државно првенство и измена такмичарског правилника (за 2018.) 
5.  Полагања за пењачка звања, измена правилника и програма за стицање звања 
6.  Конкурси ПСС за 2018.  и план рада Комисије у 2018. 
7.  Разно 
 
 
Тачка 1.  Усвајање дневног реда  
 
1.1. Предложени дневни ред је усвојен једногласно 
1.2. Записник са Збора спортских пењача није ушао у разматрање  јер је стигао у току дана 
а због обимности записника (20 страна) и због тога што није оверен са свим 
записничарима.  
 
 
Тачка 2.   Одлука о  набавци опреме. Одлука о формирању поткомисије за смерове. 
Анализа стања смерова у Србији. Реболтовање старих и критичних  смерова 
(разматрање предлога групе уређивача смерова) 

2.1. Славо је обавестио присутне да су уређивачи смерова успоставили међусобну 
комуникацију преко мејла. Идеја је да уређивачи смерова као стручни орган Комисије тј. 
делајући као поткомисија за смерова даје Комисији предлоге у вези набавке опреме за 
смерове, реболтовање смерова, обуке уређивача смерова и свих других активности везаних 



за смерова. Тиме би се олакшао рад Комисије. Поткомисија за смерове је још у фази 
конституисања.  

2.2.  Донета је једногласно одлука  да се до 1.маја распише конкурс за набаку опреме за 
реболтовање смерова и за прављење нових смерова  за такмичење. 

2.3.  Славо је  дао предлог да Комисија донесе одлуку где да се реболтују смерови од 
личних средстава (55000 + 50 еура). Хтео би лично, поновним гласањем огради од одлуке 
која је донета на Збору. Невео је  и да у  достављеном записнику са Збора нигде не стоји 
одлука где да се реболтују смерови. И у записницима  са састанака старе Комисије нема те 
одлуке. Ни у дневном реду Збора а ни састанака Комисије нема тачке у дневном реду о 
расподели новца.  

2.4.  Дата су два предлога. Предлог Вељков је да се прво ребултују смерови у Горњаку а 
затим по свим пењалиштима где буде потребно. Славов предлог је да се реболтују смерови 
у Горњаку плус истовремено „хитно“ реболтовање критичних болтова, плочица и 
сидришта на другим пењалиштима.  Изгласан је Вељков предлог (3:1).  

2.5.  Водила се дискусија о анализи стања смерова у Србији без донетог закључка. Очекује 
се да уређивачи смерова о том дају предлог.  

2.6. Слобо је изнео предлог да се треба де се уради класификација смерова по степену 
оштећености и хитности замене. 

2.7.  Никола је изнео предлог да се позову сви уређивачи смерова  да се укључе у 
организацију.  

 

Тачка 3.  Усвојен је једногласно Славов предлог о електронском гласању. 
_____________________________________________________________________________ 

Правилник о електронској седници 
 
1. Члан Комисије упућује председнику Комисије формулисани предлог за електронско 
гласање. 
Председник може, ако процени да је предлог непотребан или непотпун, да га одбије или да 
га врати на дораду. 
Ако је предлог одбијен, предлагач може да упути предлог Комисији. Потребно је да гласа 
већина Комисије ЗА да би се предлог прихватио.  
2. Председник шаље Комисији  предлог на разматрање. Чланови потврђују да су добили 
мејл. Кад потврди и последњи  члан Комисије  онда о року минимум једног и максимум 5 
дана тече период за дискусију, измене или допуне предлога.  
3. Председник шаље тачан временски тајминг почетка и завршетка гласања. 
4. По завршетку гласања председник констатује усвојену одлуку важећом. 
5. На првом састанку Комисије  констатују се електронске одлуке и уносе се у записник. 
6. Електронске одлуке се заводе са ЕО: ред. број одлуке/текућа година (нпр. 01/17.) 
 



 
 
 
Тачка 4. Такмичиња за државно првенство и измена такмичарског правилника  
 
4.1.  Констатовано је да међу пењачима постоји иницијатива о промени такмичарског 
правилника сходно промени прилика у пењању у Србији. 
4.2.  Вељко  је изнео предлог да може да се направи Државно првенство на старим 
смеровима. Славо му је предложио да конкретизује предлог. Вељко и Вук су се 
прихватили да до 1. маја ураде  предлог измене такмичарског правилника. 
4.3.  Славо је изнео сугестију да све измене морају имати подршку пењача и клубова. 
Констатовано је да се уради нека врста анкете међу пењачима и клубовима. 
4.4.  Измена такмичарског правилника мора се извршити у току 2017.  како би прошао и 
Управни одбор ПСС да би се могао примењивати у 2018. 
4.5.  Вељко је предложио да за предвиђена буџетска средства од 350.000,00 РСД купи 
опрема за такмичење (болтови, плочице, сидришта) у висини предвиђених 178.000,00  а 
остатак од 172.000,00 купе опрема за реболтовање старих и небезбедних смерова. Од 
савеза би се тражила додатна средства за организацију такмичења, покриће трошкова 
реболтовања смерова и других активности по планираном финансиском плану за 2017. 
годину. Чланови Комисије су се сложили да су одобрена срества за 2017. недовољна и 
мала и неопходно је тражити још средстава од канцеларије ПСС. Начелник савеза Исо 
Планић је на последњем Збору спортских пењача обећао још новца за Комисију. 
 
Тачка 5.  Полагања за пењачка звања, измена правилника и програма за стицање 
звања. 
 
5.1.  На основу одлуке  старе Комисије 24.марта 2017. конституисана је Поткомисија за 
обуку и звања при Комисији за спортско пењање. Њу сачињавају актуелни Инструктори 
спортског пењања. Касније ће се проширити и са  тренерима.  Поткомисија је донела 
одлуку  да се ради на измени правилника о спортско пењачким звањима и програма за 
стицање звања. Због обилности посла рок за завршетак правилника је децембар 2017. 
5.2.  Славо је напоменуо да је неопходно  пре дефинисати мулти пич смеровe. Гледано 
правно они до сад нису постојали у оквиру Комисије за спортско пењање па је неопходно 
што пре донети одлуку о њима. Јелена је информисала да је Комисија са алпинизам унела 
мулти пич смерове у свој програм активности. Славо је рекао да је поводом тога се чуо са 
преседником Комисије за алпинизам и договорио заједнички састанак у наредних месец 
дана. Састанак алпинистичких и спортско пењачких инструктора.   
5.3.   Према плану и програму за 2017. предвиђено је: 
  -    10-23.04.   Обука и полагање за звање Спортски пењач 
  -     01-14.05.  Обука и полагање за звање Инструктор спортског пењања 
Одлучено је да се пошаље допис клубовима за пријаву заинтересованих. Пријаве  послати 
до 1. маја. 
 
Тачка 6.  Конкурси ПСС за 2018.  и план рада Комисије у 2018. 
 
6.1. До 10. маја је конкурс у ПСС  за пријаву акција за 2018. Комисија ће одржати састанак 
како би начелно формулисала  план  рада  Комисије за 2018. Прецизнији план рада ће се 
радити у септембру.  
 



Тачка 7.  Разно 
 
7.1. Јелена Јаковљевић је вратила 20 медаља које су остале као вишак . Славо је преузео 
медаље.   
7.2. Ратко Микић је предложио да се за звање уређивача смерова раздвоје уређивачи који 
користе болтове од уређивача који користе лепљене клинове.  
 
 
Састанак је завршен у 19:20  
 
Председник Комисије за спортско пењање 
Славо Глушчевић 
 
 
 


