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З А П И С Н И К  

са 2. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  

сазива, одржане 25. априла 2018. године 

Присутни чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, А. Марковић (начелник/спортски 

директор),  И. Кнежевић,   Н. Милошевић, В. Матковић, А. 

Ивошев, В. Токовић, У. Гвозден, А. Марковић, Ј. Драшковић, 

Р. Кнежевић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: Б. Мићић, Б. Божовић, З. Контић, М. Детичек 

Време почетка седнице: 1215 

Председник је предложио допуну дневног реда тачком 7а и 7б дневног реда како следи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 1. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Именовање генералног секретара ПСС по окончању конкурса 

  4. Формирање комисија ПСС 

  5. Резултати конкурса за РА, ТА, Дани планинара, високогорске успоне у 

иностранству, организацију кола лига такмичења и првенстава за 2019. годиону 

  6. Календар акција и такмичења за 2019. годину 

  7. Извештај о раду начелништва између две седницу УО и план активности за 

наредни период 

7а. Расподела буџетских средстава за 2018. годину 

7б. Предлог кандидатуре за Мајску награду 2018. 

  8. Извештај секретаријата о раду између две седнице УО и план активности за 

наредни период 

  9. Пријем нових чланова у ПСС 

10. Међунарадна сарадња и активности 

11. Разно 

Предложени Дневни ред једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 1. редовне седнице УО ПСС 

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 1. редовне седнице Управног 

одбора. 

Обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 
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2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Чланови УО ће, у циљу ажурирања адресара Савеза, контактирати друштва тј. 

клубове за које су задужени и проверити тачност њихових контакт података. 

2.2. Контакт са Олимпијским комитетом је остварен. У току су договори око 

термина одржавања састанка. (Драгослав Гогић) 

2.3. Направити идејно решење типског обрасца дипломе и уверења Планинарског 

савеза Србије. (Комисија за обуку и усавршавање) 

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

„пуноправни члан ПСС“. (Драган Павловић) 

3. Именовање генералног секретара ПСС по окончању конкурса 

Након завршеног конкурса за избор генералног секретара Савеза, Конкурсна 

комисија је предложила да Управни одбор ПСС донесе следећу одлуку: 

„Бира се за генералног секретара Планинарског савеза Србије Светлана Вељковић из 

Београда, јер испуњава све услове предвиђене конкурсом“. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог одлуке Конкурсне комисије. 

4. Формирање комисија ПСС 

Начелник је присутне известио да је 03. априла т.г. завршен расписан конкурс за 

раду у некој (или више) комисија ПСС и захвалио на пристиглим пријавама. 

УО ПСС је усвојио листу предлога за председнике комисија ПСС сачињену од 

стране секретаријата Савеза, како следи: 

4.1. Комисија за планинарење и пешачење – председник Александар Марковић. (ПД 

Голија) 

Усвојено са једним уздржаним гласом. 

4.2. Комисија за високогорство и експедиције – председник Александар Рашин. 

Једногласно усвојено. 

4.3. Комисија за алпинизам и турно скијање – Збор алпиниста је 21. априла т.г. 

изабрао Војислава Шкрбића за председника ове комисије. Том приликом је 

изабрана и осмочлана комисија коју чине представници Алпинистичких одсека. 

Једногласно усвојено од стране УО. 

4.4. Комисија за спортско пењање је одржала Збор пењача. Обзиром да на Збору 

није изабран преседник комисије нити је постигнут било какав договор, УО је 

једногласно прихватио предлог начелника да комисија настави да ради у старом 

саставу до изборног Збора који ће се одржати најкасније за годину дана. 

4.5. Комисија за спелеологију – председник Немања Милосављевић. 

Једногласно усвојено. 

4.6. Комисија за планинарску оријентацију – председник Владислав Матковић. 

Једногласно усвојено. 

4.7. Комисија за планинарски трекинг – председник Илија Кнежевић. 

Једногласно усвојено. 
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4.8. Комисија за остале такмичарске дисциплине – није било пријава за рад у овој 

комисији. Начелништво ће радити на формирању ове комисије а опредељена 

средства овој комисији ће бити стопирана. 

Једногласно усвојено. 

4.9. Комисија за превентиву и безбедност у планинама – председник Ненад 

Трипковић. 

Једногласно усвојено. 

4.10. Комисија за Службу водича – идентична је саставу Начелништва ове службе. 

Једногласно усвојено. 

4.11. Комисија за планинарске објекте – председник Љиљана Станојевић. 

Једногласно усвојено. 

4.12. Комисија за планинарске терене – председник Угљеша Гвозден. 

Једногласно усвојено. 

4.13. Комисија за заштиту природе планина – председник Бранислав Божовић. 

Једногласно усвојено. 

4.14. Комисија за награде, признања и категоризацију – председник Лазар Попара. 

Једногласно усвојено. 

4.15. Комисија за рад са младима – председник Андреј Ивошев. 

Једногласно усвојено. 

4.16. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству – председник Неда 

Милошевић. 

Једногласно усвојено. 

4.17. Комисија за маркентишку делатност – председник Александар Марковић (ПК 

Јаворак) 

Једногласно усвојено. 

4.18. Комисија за информисање и пропаганду – председник Драгослав Гогић. 

Једногласно усвојено. 

4.19. Издавачки савет ће радити у старом саставу. 

Једногласно усвојено. 

4.20. Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулинг – председник Катарина 

Мановски. 

Једногласно усвојено. 

4.21. Комисија за вођење регистра – председник Лазар Попара. 

Једногласно усвојено. 

4.22. Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозвола за рад спортском 

стручњаку – председник Миливој Ердељан. 

Једногласно усвојено. 

4.23. Комисија за нормативна акта – председник Неда Милошевић. 

Једногласно усвојено. 

4.24. Стручни савет спортских стручњака наставиће да ради у старом саставу. 

Једногласно усвојено. 

Изабрани председници комисија ће, на основу пристиглих пријава, сачинити саставе 

комисија који ће бити објављен на сајту Савеза. 
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Председник је захвалио клубовима/друштвима који су су кандидовали своје чланове 

за неку (или више) комисија Савеза. 

5. Резултати конкурса за РА, ТА, Дани планинара, високогорске успоне у 

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

Рок за достављање пријава по расписаним конкурсима завршен је 20. априла 2018. 

године. 

На основу расписаног конкурса за организацију акција и такмичења у 2019. години 

регистровано је: 25 пријава за организацију РА, 32 пријаве – ТА, 3 пријаве – Дани 

планинара, као и, када су такмичарске дисциплине у питању: 9 пријава – 

планинарска оријентација, 16 пријава – трекинг лига Србије, 1 пријава – драј тулинг, 

2 пријаве – високогорство, 4 пријаве – спортско пењање. 

6. Календар акција и такмичења за 2019. годину 

На основу добијених пријава комисије ће сачинити предлог календара акција и 

такмичења ПСС за 2019. годину. 

Одлуку о месту одржавања манифестације Дани планинара Србије, на предлога 

начелништва доноси УО ПСС. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог да Начелништво/такмичарска комисија ПСС 

ради у следећем саставу: 

1. Александар Марковић, начелник - ПК Јаворак, Параћин 

2. Славо Грушћевић – СПК Вертикал, Београд 

3. Катарина Мановски – СПК Пентракс, Иђош 

4. Владислав Матковић – ПСК Победа, Београд 

5. Илија Кнежевић – ПК Озрен, Соко бања 

6. Војислав Шкрбић – ПСД Железничар, Шабац 

7. Александар Рашин – ПК Extreme Summit Team, Београд 

8. Весна Павловић – ПАЕК Ниш, Ниш 

7. Извештај о раду начелништва између две седнице УО и план активности на 

наредни период 

У протеклом периоду одржане су: 

- Републичке акције: „35 Божићни успон на Ртањ“, „22. зимски успон на Трем“ и 

„22. Пролећни дан планинара“. Извештаји са све три акције су предати, 

- Традиционалне акције: „Светосавски поход планинара“- извештај предат, 

„Осмомартовски сусрети планинара у Врднику“ – извештај предат, „Март на 

Моричу“ – извештај предат, „Хомољски планинарски маратон“ – извештај 

предат, „Васкршњи сусрети планинара Србије“ – извештај није предат, „Поздрав 

пролећу у планинама“ – извештај није предат, „Рогозна 2018“ – извештај предат. 

- Два кола трекинг лиге Србије: „Косјерић 2018“ – извештај предат и „Вршачке 

планине“ 

- Два кола у планинарском оријентационом такмичењу: Стражилово – Фрушка 

гора и Борски стол. Достављени су резултати такмичења. 
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7а. Расподела буџетских средстава за 2018. годину 

- Председник је чланове УО известио о финансијском стању Савеза. 

- Министарство омладине и спорта је Планинарском савезу Србије, за реализацију 

годишњег програма за 2018. годину, одобрило средства у износу од 7.000.000,00 

динара. 

- Чланови УО су, електронским путем, добили предлог расподеле буџетских 

средстава по комисијама и службама. 

Након појашњења предлога од стране председника, дискусије и разматрања, 

предлог расподеле буџетских средстава је једногласно усвојен. 

- Чланови УО су усвојили  предлог редовног годишњег програма којим се 

остварује општи интерес у области спорта Планинарског савеза Србије за 2019. 

годину. 

7б. Предлог кандидатуре за Мајску награду 2018. 

Спортски савез Србије је расписао конкурс за доделу „Мајске награде“ за 2018. 

годину најуспешнијој организацији у области спорта као и појединцу за животно 

дело, спортском стручњаку, спортском функционеру и спортском новинару. 

Чанови УО су се једногласно сложили да кандидат за Мајску награду испред ПСС 

буде Драгослав Гогић у категорији спортски новинар.  

8. Извештај о раду начелништва између две седницу УО и план активности за 

наредни период 

Председник је чланове УО известио о темама о којима је било речи на два одржана састанка 

секретаријата ПСС и предлозима измене следећих правилника који ће бити достављени 

Министарсту омладине и спорта као и Спортском савез Србије: 

- Предлог за измену Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици 

Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана у области спорта – став 4) – 

(32) – предлог је усвојен са једним уздржаним гласом, 

- Предлог измене Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици 

Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта у чл. 2 

став 32 – предлог је једногласно усвојен, 

- Предлог измене правилника о националној категоризацији врхунских спортиста – 

пооштравање критеријума – предлог је једногласно усвојен, 

- Предлог за допуну Правилника о националној категоризацији врхунских спортиста – чл. 

9 став 43 предлог је једногласно усвојен, 

- Предлог допуне чл. 110 Закона о накнадама за коришћење јавних добара – предлог је 

једногласно усвојен. 

9. Пријем нових чланова у ПСС 

На предлог Надзорног одбора, Управни одбор је донео одлуку како следи: 

-  ПОСК „Рајац“ из Љига је доставио потребну документацију те му се додељује 

статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 

-  ПД „Штубеј“ из Кучева је доставило потребну документацију те му се додељује 

статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 
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- ПД „Планински вукови 037“ из Падеж - Крушевац је доставило потребну 

документацију те му се додељује статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без 

права гласа, 

-  ПСД „Стари храст“ из Београда  је доставило потребну документацију те му се 

додељује статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 

-  ПД „Каменац“ из Груже је доставило потребну документацију те му се додељује 

статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 

-  СПУ „Пчиња“ из Трговишта је доставило потребну документацију те му се 

додељује статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 

-  ПД „Варница 2012“ - Ражањ је доставило потребну документацију те му се 

додељује статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА Савеза без права гласа, 

-  „Планинарка секција Београдског скијашког клуба“ из Београда је доставила 

потребну документацију те му се додељује статус ПРИДРУЖЕНОГ ЧЛАНА 

Савеза без права гласа. 

10. Међународна сарадња и активности 

10.1. БМУ 

- У периоду од 11. до 13. маја 2018. године у Бурси – Турска одржаће се 

годишња скупштина БМУ, 

- Чланицама БМУ биће предложено да се уместо акција успон на Мон Блан, 

организује акција „Успон на Дуфурспиц (4636м) и Гран Парадисо (4061м) 

у периоду од 27. јуна до 05. августа т.г. 

10.2. ЕУМА 

Уплаћена је чланарина за 2018. годину. 

10.3. ЕРА 

- У Вршцу ће се у периоду од 9. до 11. маја 2018. године одржати седница 

ЕРА, 

- Уплаћена је чланарина за 2018. годину. 

10.4. УИАА 

Уплаћена је чланарина за 2018. годину. 

11. Разно 

11.1. Потписан је уговор са Пецл-ом. 

11.2. Потписан је уговор са Лав ауто доо (чланови ПСС имају попуст од 20% 

приликом куповине Thule планинарских ранаца и 10% на сав асортиман у 

Thule Shop). 

Право на попуст се може остварити само у пословној јединици Thule Shop, 

Тошин бунар 179 на Новом Београду. 

11.3. Воде се разговори око потписивања уговора са Интерспортом. 

11.4. ПК Гребен је упутио допис-молбу за помоћ у релизацији акције „Гребенчићи 

2018“. Након дискусије одобрена је помоћ у износу од 20.000,00 динара. 

11.5. ПСК Соко из Крупња је због некуповине чланских маркица у 2017. години  

искључен из ПСС. Дана 11. априла т.г. упутили су образложење-молбу да 



6 | 6 

 

 

откупе одређени број маркица из 2017. године како би наставили чланство у 

Савезу. 

УО је једногласно донео одлуку да ПСК Соко из Крупња поново поднесе 

комплетну документацију за пријем у чланство ПСС. 

11.6. ПК Видлич је упутио молбу за финансијску помоћ за свог члана, 

петнаестогодишњег дечака који са оцем планира да учествује у експедицији 

Елбурс 2018. 

Молба ће бити прослеђена Комисији за високогорство и експедиције и 

Комисији за младе ПСС. 

11.7. ПСД Сребрнац је Савезу упутио захтев за финансијску помоћ за маркирање 

стаза на Копаонику. 

Захтев ће бити упућен Комисији за планинске терене. 

11.8. Планинарски савез Србије је Министарству омладине и спорта, а на њихов 

захтев, упутио информацију о статусу планинарских клубова, чланица ПСС, 

са територије КиМ. 

11.9. ПСД Црни врх из Бора је упутио допис којим изражава жељу да буде домаћин 

Скупштине ПСС 2019. године. 

11.10. Потребно је да се ураде визит карте члановима УО ПСС. 

11.11. Добије је обавештење да Спортски савез Србије више неће спроводити  

поступак јавне набавке за потребе савеза. 

11.12. Регистар спортиста ПСС броји 136 спортиста. 

Седница је завршена у 1820. 

 Записничар, Председник ПСС, 

 С. Вељковић с.р. Исо Планић с.р. 

  


