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

ЗАПИСНИК 

са 2. редовне седнице новог сазива КСП, одржане 11.05.2017. 

 

Почетак седнице: 20:15 
Седница одржана у просторијама ПСС, Дечанска 8, Београд. 
Присутни чланови КСП: Славо Глушчевић, Андраш Богнар, Вељко Гроздановић,  
Одсутан: Вук Роквић (није се појавио),  Никола Гркић најавио одлазак у иностранство         
Остали присутни: Алекса Живановић - ПК Ас 
 

Предложен је следећи дневни ред: 

 
1. Усвајање дневног реда 
2. Усвајање записника са Збора спортских пењача и евидентирање електронске одлуке 
3. Преузете обавезе са предходне седнице 
4. Одлука о  набавци опреме.  
5. Одлука о формирању поткомисије за смерове. Анализа стања смерова у Србији. 

Реболтовање старих и критичних  смерова (разматрање предлога групе уређивача 
смерова) 

6. Конкурси ПСС за 2018.  и план рада Комисије у 2018. 
7. Такмичиња за државно првенство и измена такмичарског правилника (за 2018.) 
8. Полагања за пењачка звања, измена правилника и програма за стицање звања 
9. Предстојеће активности 
10. Разно 

 

 
 
Тачка 1.  Усвајање дневног реда  
 
1.1. Предложени дневни ред је усвојен једногласно. 
 
 
Тачка.2...Усвајање записника са Збора спортских пењача и евидентирање 
електронске одлуке 

2.1. Славо је изнео предлог да се одлуке донете на Комисији евидентирају посебно због 
лакшег проналажења и евидентирања. Свака одлука имаће заводнички број (бр. седнице, 
год., област ...).   



2.2. Комисија је 26.04.2017. електронски усвијила „Записник са 1. редовне седнице КСП  
19.04.2017.“  

2.3. Комисија је прихватила достављени записник са Збора спортскох пењача одржаног  
26.03.2017.  Констатовано је да записнике усваја тело које га је и донело. Записник са 
Збора спортских пењача треба да усвоје делегати који су били на Збору.  Биће послат 
записник делегатима на електронско усвајање. 

 

Тачка 3.  Преузете обавезе са предходне седнице 

3.1. Послати су затеви за набавку опреме. Понуђачи су доставили цену за плочице и 
лепљене клинове.  

3.2.  На адресу клубова и страницу Комисије на фејсбуку послата је информација за 
пријаву заинтересованих за полагање за пењачка звања „спортски пењач“ и „инструктор 
спортског пењања“. 

 

Тачка 4.  Одлука о  набавци опреме.  

4.1. Славо је информисао Комисију о обављеним разговору са Исом Планићем и разговору 
на УО ПСС. Начелно смо добили сагласност да можемо за предвиђени буджет да 
наручимо опрему за такмичење и реболтовање смерова. За трошкове организације 
такмичења добиће се додатна средства. 

4.2.  Комисија је донела одлуку да се поново упути захтев за понуду за набавку опреме овај 
пут са додатком опреме за реболтовање. Предвиђени износи су: лепљени клинови и 
сидришта –   61.000,00 од остатка средстава из предходног периода, опрема за Државно 
првенство, прохромски болтови и плочице - 178.200,00 и опрема за реболтовање старих и 
небезбедних смерова, лепљени клинови и сидришта  – 186.000,00  динара. 

4.3. Вељко је прихватио обавезу да пошаље захтеве за понуду. 

 

5. Одлука о формирању поткомисије за смерове. Анализа стања смерова у Србији. 
Реболтовање старих и критичних  смерова (разматрање предлога групе уређивача 
смерова) 

5.1. Славо је информисао Комисију о одржаном сатанку уређивача смерова. На састанаку 
 су били присутни Славо Глушчевић, Слободан Буловић и Никола Арежина. Душан 
Бранковић је оправдао изизостанак а Лука Перуновић и Братислав Михајловић су у 
Италији на пењању. 
Присутни су се усагласили да треба да се формиирају две мејлинг листе уређивача 
смерова. Једна листа где би ушли сви уређивачи смерова у својству трибине где би се 



размењивале информације и друга где би били „старатељи - администратори“ пењалишта 
и то тело би имало и улогу доношења одлука.  
 
5.2. Комисија је донела одлуку да се формира Поткомисија за смерове. Уређивачи смерова  
треба да се сами  организују и конституишу.  
 
 
6.  Конкурси ПСС за 2018.  и план рада Комисије у 2018. 
 
6.1. На конкурс за програме за 2018. није било пријава. Проблем код конкурса је у том што 
се не зна висина буджета по програмима. И за такмичење за Државно првенство не зна се 
износ јер је у плану измена такмичарског правилника.  
 
6.2. КСП ће бити носилац програма у 2018. и Државног првенства у спортском пењању. 
 
6.3. КСП је усвојила оквирни план рада у 2018. План ће бити послат канцеларији ПСС 
12.маја.2017. Детаљан план рада за 2018. биће рађен у септембру. 
 
6.4. Славо је дао објашњење да због „сукоба интереса“ први пут није конкурисала ПК 
Камена Гора и СПК Вертикал: „Министарство спорта и омладине је прописало правило да 
због сукоба интереса у Управним одборима у савезима не могу да буду председници 
клубова. Чланови УОПСС су већ поднили оставке на функције у клубовима. Мада ово 
правило не дотиче КСП мишљена сам да због сукоба интереса председник КСП не би 
требао док је на функцији да конкурише за програме као ни његов клуб. Имамо негативних 
примера у прошлом периоду због сукоба интереса. Као за пример и надам се будуће 
правило нећу конкурисати док сам на функцији председника КСП. Једино може да се 
прихвати нека активност или организација у случају да нема других пријављених како не 
би ишло на штету пењања. При кандидовању за председника Комисије убудуће би требало 
да кандидати  да изјаве да ли ће они и њихови клубови бити у „зони“ сукоба интереса.  
 
 
 
7.  Такмичиња за државно првенство и измена такмичарског правилника (за 2018.) 
 
7.1.  У 2017. одржаће се само једно такмичење у тежинском и брзинском пењању за 
државно првенство због умањеног буджета. За 2017. једина пријава на конкурсу  била је за 
Комаран у Пријепољу. Уместо Пријепоља такмичење ће се одржати 12 и 13. августа у 
националном парку Тара. Планинарски савез Београда је добио сагласност за бушење 
смерова. КСП треба да добије сагласност за одржавање такмичења.  
 
7.2.    За организају такмичења у болдерингу за сада нема назнака да би се могла добити 
допунска срества од савеза. Постоји могућност оджавања болдеринг такмичења у Вршцу, 
домаћим и суоргнизатор би био клуб из Вршца. 
 
7.3.  Вељко је изјавио да још ради на измени такмичарског правилника. Водила се 
полемика око могућности коришћења старих смерова за потребе државног првенства. 
Славо је изнео предлог да се дефинише више предлога измена такмичарског правилника и 
да се да клубовима на разматрање и јавну расправу. Андраш је навео примере такмичења у 
Мађарској и могућност примене неких правила код нас. 



 
 
 
 
 
8.   Полагања за пењачка звања, измена правилника и програма за стицање звања 
 
8.1.   Стигло је 15 пријава за полагање за спортско пењачка звања. Комисија је сагласна да 
се упути Поткомисији за обуку и звања  следећа питања: Који је начин полагања? Дали се 
врши обука за инструктора? Да ли се плаћа полагање? Ако се плаћа ко врши плаћање? 
Коме се плаћа? Термини  испита? 
 
 
9.  Предстојеће активности 
 
9.1.  На календару активности је такмичење у Пецкој код Бањалуке. Водила се дебата о 
неопходности учествовању стипендиста на свим регионалним и домаћим такмичењима.  
Није нигде дефинисано да су стипендисти обавезни да учествују на тим такмичењима. 
 
 
10. Разно   
 
10.1.   Вељко је предложио да због ефикасности формира засеба мејлинг листа Комисије 
због лакшег праћења.  
 
10.2.    На Комисију је стигло писмо од Већа части ПСС. Комисија је констатовала да је 
истекла једногодишња сузпензија Слободану Буловићу на активности у савезу и 
једногодишња сузпензија Благоји Доброти на рад у матичном клубу. Благоји Доброти 
остаје још непуне три године сузпензије на рад у Комисији. Комисија је констатовала да се 
сузпензија не односи на ангажовање  у Планинарском савезу Београда где је Благоје 
носилац програма. Славо је обавести Комисију да је исти закључак добио од председника 
ПСБ Милисава Чепића. 
 
10.3.   Водила се дебата о постављеном снимку на фејсбуку од стране Милана Смиљанића 
где соло пење без осигурања смер Шоју (7а)  на В2 на Кошутњаку. Милан Смиљанић је 
члан ПК Победе и учесник је више активности у организацији КСП. Констатовано је да су 
се у оквиру Комисије дефинисали начини пењања стене и да ту нигде не стоји соло 
пењање без опреме. Исто нигде не постоји правило да је такав начин пењања забрањен. 
Славо је предложио доношење правила где би се соло пењање од стране Комисије 
забранило. Вељко је изнео мишљење да соло пењање не спада под  спортско пењање. 
Славо је рекао да ће као председник КСП упутити мејл канцеларији ПСС и упознати их са 
тим.  
 
Седница се завршила у 23.00 
 
Председник КСП 
Славо Глушчевић 
 
 


