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З А П И С Н И К  

са 1. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  

сазива, одржане 16. марта 2018. године 

Присутни чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, А. Марковић (начелник),  И. Кнежевић,   

Н. Милошевић, В. Матковић, А. Ивошев, В. Токовић,                    

У. Гвозден, А. Марковић, Ј. Драшковић, Н. Сударов,                        

Ф. Демчовић, Р. Кнежевић, В. Ценић 

Надзорни одбор: М. Ињац, М. Гољовић 

Веће части: С. Радуловић, С. Ђокић, В. Пађен 

Остали присутни: Б. Мићић, Б. Божовић, З. Контић, Јелена Радовић, Велибор Станишић  

Време почетка седнице: 1210 

Исо Планић председник Планинарског савеза Србије је поздравио присутне и захвалио 

члановима Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части који су се одазвали позиву 

за 1. редовну седницу Управног одбора ПСС. 

Јелени Радовић и Велибору Станишићу председник је уручио Повељу за планинарско 

дело а Борису Мићићу и Браниславу Божовићу предао урамљене поклон-плакате на 

којима се налазе грбови свих клубова/друштава ПСС. 

Након речи захвалности В. Станишића, успешан рад новоизабраном председнику, 

члановима Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части пожелели су и  Б.Мићић и 

Б. Божовић. 

Радни део седнице председник је почео предлогом дневног реда како следи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

1. Уводна реч председника Савеза 

2. Конституисање органа Савеза: Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части 

3. Усвајање Записника са 27. редовне седнице УО ПСС претходног сазива 

4. Пословник о раду УО ПСС 

5. Веза између клубова и регионалних савеза са УО ПСС (подела надлежности) 

6. Преузете обавезе са претходних седница 

7. Комисије и службе Савеза 

8. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 

9. Конкурси за РА, ТА, Дани планинара, високогорске успоне у иностранству, 

експедиције, организацију кола лиге такмичења и првенства за 2019. годину 

10. Просторије Савеза 

11. Конкурс за мессто генералног секретара ПСС 

12. БМУ 

13. ЕРА 

14. ЕУМА 
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15. УИАА 

16. Разно 

Након допуне тачке 4. Дневног реда „и Правилник за надокнаду путних трошкова и 

дневница у земљи и иностранству“ исти је једногласно усвојен. 

1. Уводна реч председника Савеза 

Предсеник је присутне известио да је Савез за првих два и по месеца ове године 

израдио и доставио клубовима/друштвима 8740 чланских картица и 78 такмичарских 

књижица. 

Присутнима је изнео став да стратегија планинарског спорта мора бити заснована на: 

- раду са младима (организовањем такмичења за млађе категорије и дана младих 

планинара Србије где би могли да заврше обуке из различитих дисциплина и 

добију сертификате тј. уверења),  

- омасовљавању чланства (на пример кроз програме пешачења у Србије нпр. „1 

викенд у планини месечно“, увођења тачкасте трансверзале ''највиши врхови 

округа у Србији'' и сл.) 

- остваривању врхунских резултата (у земљи и иностранству, именовати селекторе, 

формирати репрезентације у дисциплинама које се категоришу), 

- инфраструктури (уређењем регистра отворених спортских терена: пењалишта, 

полигона, вежбалишта, планинарских путева и уређењем система затворених 

планинарских објеката: домова итд.) 

Нагласио је да Савез мора да се базира на одговорном раду Комсија и да само 

савесним и одговорним радом свих изабраних лица можемо да постигнемо 

резултате. 

2. Конституисање органа Савез: Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части 

Председник је прочитао листу чланова Управног одбора, Надзорног одбора и Већа 

части изабраних на Изборној Скупштини ПСС у Крагујевцу, 03. марта т.г. те 

констатовао да су, обзиром да није било примедби, конституисани органи Савеза. 

Усвојено је једногласно да: 

- секретаријат ПСС чине: председник, потпредседник и спортски директор као и 

генерални секретар који учествује у раду без права гласа, 

- дисциплински судија буде Неда Милошевић. 

3. Усвајање  Записника са 27. редовне седнице УО ПСС 

Члановима УО новог сазива као и члановима УО старог сазива достављен је 

електронским путем Записник са 27. редовне седнице Управног одбора. 

Обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 

4. Пословник о раду УО ПСС и Правилник за надокнаду путних трошкова и 

дневница у земљи и иностранству 

4.1. Чланови Управног одбора су, у материјалу послатом електронским путем пре 

седице, добили предлог Пословника о раду УО ПСС. 

Након дискусије исти је једногласно увојен. 



3 | 6 

 

 

4.2. Правилник за надокнаду путних трошкова и дневница у земљи и иностранству 

је, након појшњења неких делова правилника од стране председника Савеза, 

једногласно усвојен. 

5. Веза између клубова и регионалних савеза са УО ПСС (подела надлежности) 

Члановима УО је, електронским путем, достављен списак друштава/клубова за која 

ће бити задужени и које ће контактирати, а у циљу боље комуникације и сарадње 

између клубова и Савеза. 

До следеће седнице, чланови УО ће контактирати клубове тј. друштва по 

достављном списку. Том приликом ће проверити тачност њихових контакт података 

ради ажурирања адресара Савеза, а у наредном периду помоћи ће да сачине 

стратегију рада клуба/друштва, учествују на некој од акција коју клуб организује као 

и помогне у решавању проблема уколико за то постоји могућност. 

6. Преузете обавезе са претходних седница 

6.1. Остватити контакте са Олимпијским комитетом. Задужен Драгослав Гогић. 

6.2. Направити идејно решење типског обрасца дипломе и уверења Планинарског 

савеза Србије. Задужена комисија за обуку и усавршавање. 

6.3. Направити предлог процедуре прерастања „придруженог члана ПСС“ у 

„пуноправни члан ПСС“. Задужен је Драган Павловић. 

7. Комисије и службе Савеза 

Планинарски савез Србије има 22 комисије и 2 службе. 

7.1. Једногласно је усвојен предлог И. Планића да се формира Комисија за правна 

питања и нормативна акта. 

7.2. Предстоји формирање Комисија ПСС те ће клубови/друштва, путем мејла, 

добити списак прегледа постојећих комисија Савеза као и кандидационе листе за 

члана комисије. Исто ће бити објављено на сајту Савеза. 

Пријем кандидационих листа за члана комисије вршиће се до 03. априла 2018. 

године. 

На предлог председника једногласно је усвојено: 

- Начелник тј. спортски директор ће водити рад комисија Савеза, 

- Мирко Детичек, секретар БМУ биће задужен за сарадњу са БМУ, 

- Борис Мићић биће известилац за ЕРА и ЕУМА, 

- Бранислав Божовић ће и даље бити главни уредник часописа Планинарски 

гласник, 

- Драгослав Гогић ће бити известилац за УИАА, 

- Борис Мићић ће бити саветник председника ПСС за везе са иностранством. 

8. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 

8.1. Од почетка године одржане су две Републике акције: 

Божићни успон на Ртањ (1265 учесника из 98 кубова/друштава) и 22. зимски 

успон на Трем (954 учесника из 108 друштава)., 
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Одржано је 1. коло ПОТ-Стражилово (извештај није предат). 

Расписан је Конкурс ПОТ за 2019. годину а курс планинарске оријентације је 

одложен (лоши временски услови) за мај т.г. као и 2. коло лиге Србије (ПОТ) 

због поклапања термина такмичења. 

Одржана је Традиционална акција „Светосавски поход планинара“ у 

организацији ПСК „Јухор“. Учешће у овој акцији узело је око 300 планинара из 

36 планинарских друштава. 

Алпинистички одсеци одржавају обуке. 

8.2. Достављена су два предлога правилника за усвајање. 

8.2.1. Управни одбор Савеза је, након разматрања и дискусије, једногласно 

усвојио Предлог Правилника трекинг лиге ПСС. 

8.3. Делегати ПСС имају обавезу да одмах након одржане РА, извештај делегата 

доставе Савезу (образац 46 и 103). Извод из обрасца 46  ће бити објављен на 

сајту Савеза. 

9. Конкурси за РА, ТА, Дани планинара, високогорске успоне у иностранству, 

експедиције, организацију кола лига такмичења и првенстава за 2019. годину 

9.1. Расписани су конкурси за ПОТ, спортско пењање и драј тулинг. Очекују се 

расписивање конкурса за РА, ТА, Дани планинара, високогорске успоне. 

Рок за достављање пријава по расписаним конкурсима је 20. април 2018. 

године. 

9.2. Комисије Савеза имају обавезу да доставе своје термин планове за наредни 

период до прве наредне Седнице УО након формирања. 

9.3. УО ПСС је једногласно донео одлуку да: 

- Републичке акције ПСС у 2018. години биће суфинансиране од стране Савеза 

у износу од 35.000,00 динара. 

- Традиционалне акције ПСС  у 2018. години биће суфинансиране од стране 

Савеза у износу од 10.000,00 динара. 

10. Просторије Савеза 

Управни одбор се сагласио да радно време Канцеларије (рад са странкама) буде од 

10 до 14 часова сваког радног дана. 

Радно време ће бити објављено на сајту Савеза и истакнуто на вратима канцеларије 

Савеза. 

11. Конкурс за место генераног секретара ПСС 

Члановима УО је, електронским путем, пре седнице достављен предлог изгледа 

интерног конкурса за попуњавање једног извршилачког радног места – генерални 

секретар ПСС. 

Након појашњења текста и тока конкурса, чланови УО су усвојили текст конкурса 

који ће бити објављен на сајту Савеза и послат свим чланицама Савеза. Пријаве на 

конкус ће се примати закључно са 27.03.2018. 



5 | 6 

 

 

УО је именовао комисију која ће прегледати пристигле пријаве по конкурсу и 

извештај доставити члановима УО. Комисија ће радити у саставу: Неда Милошевић, 

Драгослав Гогић и Зоран Контић.  

12. БМУ 

12.1. Ове године годишњи састанак БМУ ће се одржати у периоду од 11 до 13 маја 

т.г. у Бурси – Турска. 

УО је донео одлуку да И. Планић, М. Детичек и В. Матковић буду делегати, 

представљају и заступају интересе Савеза. 

Наши делегати ће чланицама БМУ представити идеју о организовању 

такмичења на нивоу БМУ у планинарској оријентацији, трекингу, драј 

тулингу, спортском пењању. 

12.2. Организовање акције успон на Мон Блан наилази на низ препрека. До одласка 

на састанак БМУ донеће се коначна одлука да ли ће се од организације акције 

одустати или ће се предложити успон на неки други врх. 

12.3. Бугарска туристичка заједница предлаже Савезу сарадњу на пројекту 

„Одрживи туризам“ (или сарадњу појединим, наведеним у допису, градовима 

Србије). Рок за подношење предлога пројекта је 23. април 2018. године. 

УО се сложио да Б. Мићић, саветник ПСС за везе са иностранством успостави 

контакт, разговара и заступа Савез по овом питању. 

12.4. Чланице БМУ су добиле допис о несрећи која се догодила на планини Ниџе у 

којој је двоје македонских планинара изгубило живот. Породице настрадалих 

описале су шта се дешавало и сматрају да има пропуста при организацији који 

се тичу ПС Македоније. 

12.5. Ради се на припреми Планинског водича бивше Југославије. Андреј Машера 

(ПЗС) постављен је за главног уредника Водича. 

ПСС ће одреди лице које ће учествовати у изради Водича и о томе обавестити 

ПЗС. 

13. ЕРА 

Добијени рачун за чланарину је плаћен, а вести које добија Савез из ЕРА биће 

видљиве на сајту Савеза везом тј. линком. 

14. ЕУМА 

ЕУМА је послала рачун за чланарину који је плаћен. 

15. УИАА 

15.1. Добијен је упитник УИАА везано за ледно пењање који је прослеђен Комисији 

за драј тулинг. Комисија ће га попунити и вратити УИАА. 

15.2. УИАА тежи попуњавању комисија УИАА новим члановима. ПСС има 

довољно представника у овој организацији. 

15.3. Упућује се Л. Попара на састанак УИАА који ће се одржати 21. и 22. априла 

т.г. у Лисабону. 
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16. Разно 

16.1. Новоизабрани чланови УО ПСС треба да се што боље упознају са садржајем 

сајта Савеза, дају своје предлог и сугестије а у циљу унапређења истог. 

16.2. ПСС ће потписати уговоре о сарадњи са Фондацијом младих спортиста Србије 

из Београда, Факултетом спорта и физичког васпитања у Нишу и Факултетом 

за спорт Универзитета „Унион – Никола Тесла“ из Београда. 

16.3. Планинарски савез Србије има обавезу, а у складу са Законом о спорту и 

Правилником о Књизи чланова Савеза и друштава у области спорта (МОС, Сл. 

гласник РС од 31.01.2018.) да сачини Књигу чланова ПСС. Како би ПСС 

формирао Књигу чланова Савеза, друштвима/клубовима је упућен допис и 

обрасци које требају да попуне и заједно са наведениом пратећом 

документацијом пошаљу канцеларији Савеза. Пошто је наведени правилник 

ступио на снагу чланице Савеза су у обавези да одмах приступе попуни 

образаца. 

16.4. Предстоји састанак ПСС са ПС Републике Српске. Састанак је заказан за 

23.03.2018. 

Седница је завршена у 1750. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Исо Планић с.р. 

  


