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З А П И С Н И К  

са 27. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXI  

сазива, одржане 27. фебруара 2018. године 

Време почетка рада седнице: 1415 

Присутни чланови УО: Б. Мићић, Д. Гогић, Б. Божовић, И. Планић, Р. Кнежевић,                

А. Марковић, В. Матковић, Р. Филиповић, Љ. Станојевић,              

Р. Вукосављевић 

Надзорни одбор: / 

Веће части: Драган Васиљевић 

Остали присутни: Радојица Перовић, Жарко Продановић, Ненад Дикић, Светлана 

Плавшић, Бојан Марковић, Зоран Контић 

Председник Планинарског савеза Србије предложио је следећи 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 26. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Утврђивање предлога Листа кандидата за органе Савеза (2018-2022) 

  4. Утврђивање предлога Листе планинара - носилаца „Повеља за планинарско дело“ ПСС 

  5. Организација Изборне Скупштине у Крагујевцу (03.03.2018.) 

  6. Извештаји о раду: 

 - Председника ПСС 

 - Спортског директора ПСС 

 - Надзорног одбора ПСС 

 - Већа части ПСС 

  7. Предлог за формирање едукативног центра – Планинарски академски тим 

  8. Разно 

Дневи ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање  Записника са 26. редовне седнице УО ПСС 

Записник са 26. редовне седнице Управног одбора, достављен електронским путем 

члановима УО, једногласно је усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Превод књиге о планинарењу и алпинизму (Пецл). (за реализацију обавезе 

задужени су: Б. Мићић и Б. Божовић) – остаје обавеза 

2.2. Контакти са Олимпијским комитетом – Д.Гогић се састао са председником ОКС 

Божом Маљковићем и договорио да се састанемо после  Изборне Скупштине 

ПСС (за реализацију обавезе задужени: Б. Мићић и Д.Гогић) 

2.3. Потребно је да се одржи састанак са Комисијом за планинско трчање (Б. Мићић, 

Д. Гогић, И. Планић). 
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2.4. Остаје задужење да Л. Попара и Б. Божовић направе предлог идејног типског 

решења дипломе, уверења... Планинарског савеза Србије. 

2.5. Комисија за планинарски трекинг има задатак да уради преддлог измене 

постојећег правилника и сачини образац финансијског извештаја. 

(за реализацију обавезе задужен је А. Марковић - Маре, председник комисије) 

2.6. Задужује се И. Андрејић да окупи Комисију за високогорство и експедиције и 

закаже састанак на коме ће бити присутни председник, подпредседник, 

начелиник и секретар Планинарског савеза Србије – ова обавеза престаје, јер ће 

се бирати нова комисија после Скупштине.. 

2.8. Задужује се Драган Павловић да сачини предлог процедуре прерастања 

„придруженог члана ПСС“ у „пуноправни члан ПСС“. 

2.9. Комисија за спортско пењање треба да направи предлог измена услова под којима 

се остварују врхунски резултати како би били усклађени са захтевима Спортског 

савеза. 

3. Утврђивање предлога Листе кандидата за органе Савеза (2018-2022) 

На основу доспелих пријава за органе Планинарског савез Србије направљена је 

листа кандидата која је једногласно усвојена од стране Управног одбора како следи: 

Председник, потпредседник и начелник ПСС – јединствена листа 

1. Исо Планић  (ЖПК „Спартак“)– председник 

2. Драгослав Гогић (ПК „Јастребац“) – потпредседник 

3. Александар Марковић (ПК „Јаворак“) – спортски директор 

Управни одбор ПСС 

1. Илија Андрејић (ПК „Камена гора“) 

2. Миланка Арсић (ПСК „Балкан“) 

3. Александар Бараћ (ПД „Каблар“) 

4. Радованка Вукосављевић (ПСД „Гвоздац“) 

5. Угљеша Гвозден (ПСК „Победа „) 

6. Фахир Демчовић (ПК „Санџак“) 

7. Радојко Димитријевић (ПСК „Челик“) 

8. Јелица Драшковић (ПСК „Кукавица“) 

9. Андреј Ивошев (ПЕК „Гора“) 

10. Владан Јаковљевић (ПСД „Ћира“) 

11. Драган Јовановић (ПСК „Железничар“- Краљево) 

12. Илија Кнежевић (ПК „Озрен“) 

13. Радољуб Кнежевић (ПК „Копаоник“- Лепосавић) 

14. Александар Марковић (ПД „Голија“) 

15. Владислав Матковић (ПСК „Победа „) 

16. Неда Милошевић (ПК „Борковац“) 

17. Мирјана Прокић (ПД „Железничар“- Београд) 

18. Александар Рашин (ПК „Extreme Summit Team“) 

19. Ана Стојановић (ПК „Вукан“) 

20. Предраг Стојковић (ПК „Ера“) 
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21. Ненад Сударов (ПСД „Железничар“- Нови Сад) 

22. Валентина Токовић (ЖПК „Љесковац“) 

23. Радмило Филиповић (ПСД „Љуктен“) 

24. Владислав Ценић (ПАК „Мосор“) 

25. Миломир Ђировић (ПОСК „ПТТ“) 

26. Велиша Шуљагић (ПК „Торник“) 

Надзорни одбор ПСС 

1. Миран Гољовић (ПСК „Железничар“- Краљево) 

2. Мирослав Ињац (ПД „Каблар“) 

3. Мирослав Јевтић (ПСД „Љуктен“) 

4. Драган Павловић – Поп (ПСК „Авала“) 

5. Милорад Поповић (ПОСК „ПТТ“) 

6. Гојко Савић (ПСК „Челик“) 

Веће части ПСС 

1. Светлана Ђокић (ПСД „Љуктен) 

2. Вера Пађен (ПОСК „ПТТ“) 

3. Никола Пантовић (ПЕК „Гора“) 

4. Сања Радуловић (ПД „Каблар“) 

Усвојена листа кандидата ће бити одмах објављена на сајту Савеза. 

4. Утврђивање предлога Листе планинара – носилаца „Повеља за планинарско дело“ 

ПСС 

На Изборној Скупштини ПСС „Повеља за планинарско дело“ биће уручена 

заслужним планинарима за посвећеност идеји планинарског покрета и 

вишедеценијски рад на развоју планинарства. 

Управни одбор је, на предлог Б. Божовића, једногласно усвојио листу носилаца 

„Повеље за планинарско дело“ како следи: 

1. Др Иван Стојановић 

2. Вера Симић 

3. Јелена Радовић 

4. Негосава Гавриловић 

5. Љубица Пинчетић 

6. Миливој Киждобрански 

7. Велибор Станишић 

8. Станиша Јовановић 

9. Миливој Настасић 

10. Мирољуб Златковић 

5. Организација Изборне Скупштине у Крагујевцу (03.03.2018.) 

Б. Божовић је присутне упознао са досадашњим активностима преузетим у вези 

организације предстојеће Изборне Скупштине ПСС. Одржан је састанак са 
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председницима ПД „Жежељ“ и ПЕК „Гора“ који ће бити домаћини и организатори 

ове седнице Скупштине. 

Предвиђено је да се у петак 02. марта т.г. организује Планинарско вече у Сали 

Позоришта за децу са почетком у 18 часова отварањем изложбе планинарских 

фотографија у фоајеу позоришта, а наставило пројекцијом планинарских филмова. 

У суботу 03. марта т.г. у 10 часова биће одржана показна вежба Горске службе 

спасавања Србије након чега ће у 11 часова седница Скупштине отпочети са радом. 

Урађене су плакате, ради се на припреми организације превоза делегата, изради 

банера и пропагандног материјала. 

Председник ПД „Жежељ“ Раша Перовић позвао је чланове УО да у недељу буду 

гости на прослави Дан друштва ПД Жежељ и заједно са пријатељима и члановима 

побратимљеног планинарског друштва Мислиње из Словеније увеличају прославу 

Друштва. 

6. Извештај о раду 
- Председника ПСС 

- Спортског директора ПСС 

- Надзорног одбора ПСС 

- Већа части ПСС 

- Председник Савеза је присутне известио да завршава извештај о раду. 

- Начелиник тј. спортски директор је сачинио извештај о раду који је прослеђен 

члановима Управног одбора пре одржавања седнице УО. Присутнима је приказао 

скраћену верзију извештаја у виду видео презентације. 

- Надзорни одбор је припремио извештај  

- Председник Већа части је присутнима прочитао извештај о раду за протекли 

период. 

7. Предлог за формирање едукативног центра – Планинарски академски тим 

Др Недан Дикић, бивши председник антидопинг комисије УИАА, предавач на 

Универзитету Сингидунум у Београду присутнима је предствио идеју о оснивању 

едукативног центра у циљу унапређења едукације планинара. 

Едукативни центар Планинарски академски тим био би основан под окриљем 

Удружења за медицину спорта Србије (УМСС). Комплетну организацију 

Планинарски савез Србије моћи ће да преузме у тренутку када се стекну услови и 

донесе одлука о томе. Истовремено би се извршило и превођење Петзлове књиге о 

планинарењу. 

Управни одбор је подржао идеју Др Ненада Дикића и сагласио се са идејом да се 

отпочну припреме по том питању. 

8. Разно 

8.1. Управни одбор је једногласно усвојио Такмичарски правилник комисије за 

спортско пењање Планинарског савеза Србије у спортском пењању на 

природним стенама. 

8.2. Данијела Бабовић је доставила молбу за надокнаду трошкова похађања курса за 

оспособљавање другог нивоа – област национални судија, дисциплина драј 

тулинг и пењање у леду који треба да се одржи. 
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 Став Управног одбора је да се рефундирање средстава изврши у износу од 50% 

вредности курса након достављања дипломе о завршеној обуци и потписивања 

уговора између Савеза и Д. Бабовић, који би укључио обавезу суђења у следеће 

3 године после потписивања уговора.. 

8.3. Управни одбор је једногласно донео одлуку да се додела пехара за постигнуте 

резултате за учешће у Републичким акцијама у 2017. години 

клубовима/друштвима (прва три места) додели на акцији Дани планинара 

Србије 2018. 

8.4. На захтев Министарства омалдине  и спорта  Планинарски савез Србије 

завршио је анкету под називом Упитник за националне гранске спортске савезе 

– показатељи за 2017. годину. Упитници су попуњени и послати у предвиђеном 

року. 

Седница је завршена у 1655 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Борис Мићић с.р. 


