З А ПИСНИК
са 7. седнице седнице 21. сазива Начелништва ПСС одржане 07.09.2017. у просторијама
Савеза, Андрићев венац 2, Београд
Присутни:
Чланови Начелништва: Владислав Матковић, Исо Планић, Александар Марковић, Јелена
Јаковљевић
Председници Комисија: Берислав Трајковић (Комисија за планинарење и пешачење),
Славо Глушчевић (Комисија за спортско пењање), Немања Милосављевић (Комисија за
спеологију), Ђорђе Марјановић (Комисија за остале такмичарске дисциплине), Данијела
Бабовић (Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулинг), Зоран Контић (Kомисија за
службу водича), Угљеша Гвозден (Комисија за планинарске терене), Ненад Трипковић
(Комисија за превентиву у безбедност у планинама), Весна Павловић (Стручни савет
спортских стручњака), Миливој Ердељан (Комисији за издавање, обнављање и одузимање
дозволе за рад спортском стручњаку), Никола Бобић (председник Планинарског савеза
Војводине), Петар Божовић (сајт ПСС), Петар Шундерић
Седницу је у 15:10 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног
дневног реда за ову седницу:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Реализација плана рада комисија Начелништва ПСС за 2017. годину;
3. Утврђивање предлога календара ПСС за 2018. годину.
4. Разматрање нацрта предлога Правилника о националној категоризацији врхунских
спортиста Планинарског савеза Србије;
5. Разматрање предлога Правилника о ближим условима и критеријумима за
стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу
новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама;
6. Разматрање и успостављање јединственог система оспособљавања, усавршавања и
издавања дозвола за рад ПСС;
7. Разматрање иницијативе за међусобно признавање дозвола за рад између
Планинарског Савеза Србије и других гранских спортских савеза Србије који имају
сродне спортске дисциплине;
8. Реализација програма стручног усавршавања спортских стручњака Планинарског
савеза Србије;
9. Утврђивање смерница за рад Комисије за рад са младима;
10. Обрада и дистрибуција података о спортским резултатима ПСС;
11. Припреме за подношење извештаја Комисија и Начелништва за 2017. годину;
12. 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
рада у 2017. години.
Комисија за планинарење и пешачење:
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Неопходно је постављати извештаје са републичких акција на интернет страници Савеза.
Извештај канцеларији или особо надлежној за постављање вести на сајт податке одмах након
реализоване акције треба да достави делегат. Потребно је допунити образац извештаја
делегата да би се та потреба могла задовољити.
Потребно је да се на Данима планинара у програм акције укључи обавезно редовно коло
трекинг лиге.
У циљу обједињавања три правилника КПП (Правилник о организовању
традиционалних акција, Правилник о организовању и извођењу републичких планинарских
акција и Правилник о организовању и извођењу акције Дани планинара Србије) у један,
Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилник о организовању и извођењу
републичких традиционалних планинарских акција и Дани планинара Србије и проследиће
га као предлог Управном одбору ПСС на усвајање.
Комисија за планинарску оријентацију:
Предстоји Балкански шампионат, коме смо ми домаћини.
Било проблема на првенству Србије, али је на састанку комисије све решено.
Треба ускладити правилнике комисије са осталим актима савеза.
Комисија ће организовати семинар за организаторе такмичења.
Председник комисије подсећа да планинарска оријентација још не
категоризацији врхунских спортиста.

подлеже

Комисија за спортско пењање:
Пожељно је регионално повезивање са Словенијом и Хрватском и другим савезима
БМУ.
Такмичарске књижице треба увести у такмичарској сезони 2018. године.
Треба наставити са вођењем регистра пењалишта, а затим податке поставити на сајт
ПСС.
По садашњим актима Савеза мулти пич смери спадају под ингеренцију Комисије за
алпинизам и турно скијање.
Прихваћена је иницијатива Славе Глушчевића да се одржи семинар о болтовању и
реболтовању смери. Глушчевић задужен за кординацију организовања семинара. Семинар је
намењен спортским пењачима, алпинистима, водичима и спелеолозима.
Комисија за планинарски трекинг:
Комисија треба да размотри могоћности регионалног повезивање преко БМУ.
Такмичарске књижице уводе се од 2018. и само такмичари са такмичарском књижицом
моћи ће да се бодују у лиги.
Служба водича:
Треба ускладити са Законом о спорту издавање дозвола за рад водичима у наредних пет
година.
До краја године биће постављен списак водича на сајт Савеза.

Комисија за спелеологију:
Констатује се недовољан одзив клубова на акције ове комисије. Предлаже се интензивна
кампања спелеолога међу планинарском популацијом.
Потребно је до краја године завршити рад на предлозима правилника који регулишу
обуку спелеолога.
Реализоваће се национална експедиција у септембру у Киргистан.
Комисија за остале такмичарске дисциплине:
Усклађивање такмичења у планинском трчању са препрекама са нормативним актима
ПСС је задатак Комисије за наредну такмичарску сезону.
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Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулинг:
Ментор именован од стране организатора Словеначко-Хрватско-Српсле лиге у драј
тулингу дао је сагласност да се у новембру може одржати такмичење у драј тулингу у Овчар
Бањи. Треба наставити са интензивним припремама за такмичење у складу са претходно
постигнутим договорима.
Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање:
Комисија треба што пре да усвоји стратешке циљеве комисије.
Треба у пењачки картон унети бодовање опремљености смери.
Потребно је израдити и усвојити образац пењачког картона у програму Еxcel који ће
омогућити аутоматско израчунавање бодова након уноса података у табелу.
Треба ускладити издавање дозвола за рад са Законом о спорту за алпинистичке
инструкторе у наредне три године.
Следеће године биће организована два такмичења у турном скијању.
Евидентно је да у су у календару планираних активности комисије за 2018. годину свега
две или три АОЈ носиоци активности. Потребно је у алпинистичке активности укључити
више одсека и секција.
Начелник предочава комисији да недостаје Правилник о поступку бодовања изведених
успона алпиниста. Потребно је да се за усвајање припреми Правилник о организовању и
извођењу испита за звања у алпинизму – звање алпиниста предвиђен чланом 29
Алпинистичког правилника ПСС. Правилник о експедицијама КА ПСС донет 6.09.2010.
треба прилагодити у међувремену измењеним надређеним актима.
Петар Шундерић је упутио жалбу Начелништву и Управном одбору на рад комисије.
Једногласно је одлучено да се наложи Комисији да до краја године реши проблеме настале
услед комуникације која је одступила од правила и норми прописаних нормативним актима и
етичким принципима прихваћеним у планинарском покрету. Исход решавања проблема
треба да унапреди квалитет рада Комисије и доринесе да рад комисије обухвати све
алпинистичке организационе јединице у ПСС.
Комисија за високогорство и експедиције:
Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о организовању и извођењу
високогорских успона и Образац број 081 (Пријава за организацију високогорских успона) и
проследиће их као предлог Управном одбору ПСС на усвајање.

Комисија за вођење регистра:
Рад на упису у регистар Планинарско спортских организација/Клубова, других
организација из домена планинарског спорта, спортиста, спортских стручњака и спортских
радника не одмиче предвиђеном динамиком, потребна је додатна помоћ изабраној Комисији.
Предлаже се да проблем размотри и УО ПСС.
У току је штампање 500 такмичарских књижица.
Стручни савет спортских стручњака:
Конститутивна седница одржане је 11.4.2017. За председника је изабрана Весна
Павловић, а за чланове Катарина Мановски и Давид Ковачевић. Потребно је да Комисија до
краја године предложи теме за стручно усавршавање судија ПСС (тачка 8 Дневног реда).
Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском
стручњаку:
Издала је 31 дозволу за рад спортским стручњацима, од тога две судијама, а 29
тренерима.
Комисије за обуку и усавршавање у планинарству:
Комисија је Начелништву поднела извештај о раду за период јануар-август 2017. године.
Начелништво је једногласно прихватило нацрт:

-

Програм курса из маркације,
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-

Правилник о нивоима и начину обуке у планинарству,
Програм основне планинарске обуке,
Образац број 097 (Пријава за обуку у спелеологији),
Образац број 098 (Извештај са завршене обуке за маркације),
Образац број 099 (Пријава за обуку за маркације),
Образац број 100 (Извештај са завршене основне планинарске обуке)
Образац број 101 (Пријава за основну планинарску обуку)

и проследиће их као предлог Управном одбору ПСС на усвајање.

Комисија за планинарске терене
Председник комисије извештава да ће се одржати састанак Комисије за планинарске
терене ПСС и Комисије за планинарске путеве ХПС од 13. До 15.10. 2017. на Рајцу.
Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилника о планирању, пројектовању и
обележавању планинарских и пешачких стаза и путева и проследиће га као предлог
Управном одбору ПСС на усвајање.
Комисија за превенцију и безбедност
Комисија је почела са прикупљањем приспелих образаца о пријави несрећног случаја
насталог током спортских планинарских активности. До сада су пристигла четири обрасца.
Комисија је успоставила комуникацију са Службом ГСС која ће такође достављати своје
испуњене обрасце Комисији. На такав начим ПСС ће временом добити прегледну статистику
несрећних случајева.
Комисија за награде признања и категоризацију
Комисија је припремила предлоге измене правилника о категоризацији и стипендијама.
Предлогом правилника поред других мањих измена, уводи се категоризација такмичарског
пењања у леду и драј тулинга, унапређује се начин категоризације високогорских успона и
уводи категоризација старијих алпинистичких приправника (тачке дневног реда 4 и 5).
Начелништво у ужем саставу
Начелник извештава да ће Начелништво ПСС током новембра организовати Основни
курс за делегате. Задужују се председници комисија планинарских дисциплина да до краја
октобра предложе своје кандидате за стицање звања делегата.
Нечелник извештава да ове године неће организовати едукација делегата за обнављање
дозволе за рад.
Начелништво је једногласно прихватило предлог Начелника да на сајту мора бити линк и за
списак делегата који имају дозволу за рад.

Ад 3.
Начелништво је једногласно усвојило нацрт предлога Календара акција ПСС за 2018.
годину. Комисија за пешачење и планинарење је доставила предлог измена нацрта.
Предложене измене биће унете у предлог Календара. Нацрт предлога прослеђује се
Управном одбору ПСС на усвајање.
Ад 4.
Начелник подсећа Комисије Планинарско спортских дисциплина да у складу са
календаром активности Начелништва ПСС (Термин план) до предвиђеног рока (7.12.)
прикупе потребну документација за категоризацију спортиста по комисијама како би се
формирала јединствена листа до 20. децембра.
Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилник о националној категоризацији
врхунских спортиста и Образац број 050 (Образац за категоризацију – такмичарско пењање у
леду и драј тулинг) и проследиће их као предлог Управном одбору ПСС на усвајање.
Ад 5.
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Начелништво је једногласно прихватило нацрт Правилник о ближим условима и
критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и
доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама и проследиће га као
предлог Управном одбору ПСС на усвајање.
Ад 6.
Закон о Спорту из 2016. године од члану 25 до члана 33 дефинисао је стручан рад у
спорту. Спортски стручњаци и стручњаци у спорту разврставају се према спортским
занимањима и звањима у оквиру занимања, у складу са Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања и чланом 7 тог Правилника. Правилником о номенклатури
спортских занимања и звања је прописано шта је неопходно за стицање звања у оквиру
занимања из члана 7 од образовања и стручног оспособљавања.
У циљу усклађивања издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортским
стручњацима и стручњацима у спорту у Планинарском савезу Србије, односно конкретно
водича и инструктора са Законом о Спорту Начелник предлаже:
- да се изради Правилник у сладу са Законом или допуни постојећи Правилник о
начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских
стручњака (за тренере и судије, где би се допунили водичи, инструктори и др),
- ако су затечени да обављају послове водича или инструктора, а не испуњавају
прописане услове Законом о Спорту у тренутку доношења новог Правилника,
предвидети период од 5 година да испуне услове прописане Правилником о
номенклатури спортских занимања,
- Правилником предвидети више нивоа дозвола за рад, тако да би по завршетку
оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту код акредитованих
високошколских установа из области спорта издавала би се приправничка дозвола за
рад (то би био општи услов),
- Посебан услов за стицање других новоа дозволе (водич III, II, Ib, I ... или инструктор
алпинизма, спортског пењања, спеологије...) за рад је да је положио одговарајући
испит пред стручним комисијама и специјалистичким службама Планинарског савеза
Србије за коју се тражи дозвола за рад. (доказ: Уверење о положеном испиту)
Треба израдити један заједнички Правилник за обуку и усавршавање планинара свих
планинарских дисциплина. Након израде јединственог Правилника треба прећи на
модуларну обуку.
Ад 7.
Начелништво је једногласно одлучило да се упути допис Спортско пењачкој федерацији
Србије са предлогом потписивања споразума о узајамном признавању дозвола за рад
спортских стручњака.
Ад 8.
За обнављање дозволе за рад спортских стручњака, потребно је у периоду важења
дозволе за рад (три године) сакупити најмање 12 бодова. Зато је неоходно да Стручни савет
спортских стручњака до краја текуће године одржи стручно усавршавање.
Катарина Мановски ће израдити предлог плана обуке судије на основу достављених
предлога од председника комисија планинарско спортских дисциплина.
Ад 9.
Комисије за рад са младима требала би да интензивира сарадњу са Комисијама
планинарско спортских дисциплина како би усмерила Комисије планинарско спортских
дисциплина да у своје активности укључе децу и омладину и да заједно реализују програме
за младе.
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Начелништво је једногласно прихватило предлог Образац број 059 (Извештај о учешћу
младих на акцијама из календара активности Савеза) и проследиће га као предлог Управном
одбору ПСС на усвајање.

Ад 10.
Уочљив проблем је неблаговремена дистрибуција података Заводу за спорт и медицину
спорта републике Србије у циљу уписа спортских резултата. Јелена Јаковљевић је задужена
од стране Савеза за унос спортских резултата у Заводу за спорт и медицину спорта
републике Србије и комисије морају тесно са њом да сарађују.
Комисије морају сарађивати са канцеларијом Савеза ради благовременог уноса
спортских резултата на интернет страницу Савеза.
У циљу унапређења прегледности сајта савеза разговарано је са Петром Божовићем.
Ад 11.
Извештаји комисија за 2017. су достављани или ће бити бити достављени у предвиђеном
року Начелништву. Наглашено је да извештаји комисија морају обавезно да садрже не само
појединачне резултате већ и резултате по друштвима/клубовима.
Ад 12.
Начелник подсећа да је 2018. година изборна година у Планинарском савезу Србије.

Седница је завршена у 18:50 часова.
Извод из записника саставио:
Исо Планић

Страна 6 од 6

