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З А П И С Н И К  

са 3. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  

сазива, одржане 21. јуна 2018. године 

Присутни чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, А. Марковић (спортски директор),           

И. Кнежевић,   Н. Милошевић, В. Матковић, А. Ивошев,            

В. Токовић, А. Марковић, Н. Сударов, Р. Кнежевић, В. Ценић 

Генерални секретар: Светлана Вељковић 

Надзорни одбор: М. Ињац 

Веће части: / 

Остали присутни: Н. Трипковић,  Б. Мићић, Б. Божовић, З. Контић, С. Глушчевић,       

М. Ердељан 

Време почетка седнице: 1210 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 2. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Календар такмичења, манифестација, обука и усавршавања за 2019. годину 

  4. Извештај о раду начелништва између две седнице УО и план активности за 

наредни период 

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

наредни периоду 

  6. Разматрање и усвајање предлога правилника  

  7. Међународна сарадња и активности 

  8.    Разно 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 2. редовне седнице УО ПСС 

Обзиром да није било примедби,  једногласно је усвојен записник са 2. редовне седнице 

УО ПСС. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Закључно са 21.06.2018. године 90% адресара ПСС је ажурирано а на основу 

достављених података од стране чланова УО и самих клубова/друштава и исти 

ће бити приказани на сајту Савеза. 

2.2. У току су преговори за одржавање састанка са Олимпијским комитетом. 

2.3. Комисија за обуку и усавршавање има задужење да сачини модел типског 

обрасца дипломе и уверења Планинарског савеза Србије. 
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2.4. Направљен је предлог процедуре прерастања „придруженог члана ПСС“ у 

„пуноправни члан ПСС“, који je oбјављен са сајту ПСС-а (www.pss.rs). 

3. Календар акција и такмичења за 2019. годину 

- На основу добијених предлога акција и такмичења за 2019. годину пристиглих од 

комисија, спортски директор је сачинио радну верзију/предлог календара акција 

и такмичења ПСС за 2019. годину. 

- Служба водича, Комисија за спелеологију и Комисија за драј тулинг и пењање у 

леду нису доставиле предлог активности за наредну годину. 

- Након дискусије о предложеном календару за 2019. годину, констатовано је да ће 

спортски директор, благовремено, а најкасније 7 дана пре одржавања наредне 

седнице УО, свим члановима УО доставити коначан предлог календара а у циљу 

његовог усвајања на предстојећој седници УО. 

- УО је једногласно подржао предлог да град Ниш буде домаћин одржавања 

скупштине Планинарског савеза Србије 2019. године. 

- Потребно је поново формирати комисију за планинско трчање која ће имати 

обавезу да до септембра т.г. достави календар активности како би се уврстио у 

предлог календара активности ПСС за 2019. годину. 

4. Извештај о раду начелништва између две седнице УО и план активности за 

наредни период 

4.1. У протеклом периоду планиране традиционалне и републичке акције су 

успешно одржане по предвиђеном плану и програму. 

Извештаје комисија спортски директор ће упутити члановима УО путем мејла, 

као и извештај са састанка начелништва. 

Клубови/друштва имају обавезу да организатору РА и ТА пре почетка акција 

доставе попуњен образац Пријава учесника са свим траженим подацима. 

4.2. Одложен је камп који је требао да се одржи у Пакленици као и Планинска трка 

на Тари. 

4.3. Републичка акција Дани Планинара Србије 2018 одржана је у Липовцу у 

организацији два клуба ПСД „Брђанка“ и ПК „Озрен“. Извештај са ове акције 

присутнима је поднео Илија Кнежевић, члан УО. 

Манифестација је протекла у најбољем реду, а учешће у истој је узело 656 

планинара као и чланови УО ПСС. 

Уприличен је богат програм који је укључио изложбу домаћих радиности, 

драмске секције, музички програм и др.  

Организатор је радио на уређењу стаза. Уређено је око 26,5 км нових стаза. На 

планинарско пешачким активностима учешће је узело 448 планинара из 42 

клуба/друштва. 

У оквиру манифестације успешно је одржан Мастер куп у планинарском 

трекингу (126 такмичара) као и Првенство Србије у планинарској оријентацији 

(27 екипа - 81 такмичар). Након такмичења најбољима су уручене медаље и 

пехари. 

Ова манифестација испраћена је од стране локалних медија. 

Антидопинг агенција је извршила тестирање (прва два такмичара пристигла на 

циљ у оквиру такмичења трекинг лиге Србије). 

http://www.pss.rs/
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Дани планинара Србије су веома важна манифестација за Планинарски савез 

Србије. Велики одзив је једнако и оглед успешности ове акције и тај тренд би 

требао да се пренесе и на наредну годину. У наредној години потребно је 

промовисати ову манифестацију путем друштвених мрежа кроз спонзорисану 

(плаћену) кампању. 

ПСД Брђанка је сносила трошкове смештаја и исхране за представнике Савеза 

који су активно учествовали у припреми и организацији ове манифестације. 

4.4. Председник комисије за младе, Андреј Ивошев, је члановима УО предложио 

расписивање конкурса за  организовање Републичких акција у 2019. години за 

планинаре млађе од 18 година. 

 Предлог је једногласно усвојен. 

4.5. На састанку Балканске планинарске уније (БМУ) у Бурси представљен је 

програм сусрета за младе под називом "Youth mountain festival Prespa 2018". 

Комисија за младе ће размотрити могућност узимања учешћа на истом. 

5. Извештај секртаријата о раду између две седнице и план активности у 

наредном периоду 

- УО је једногласно усвојио предлог да Селена Пајовић Јаковљевић буде 

ангажована Уговором о раду за временски период од 3 месеца као помоћ у 

канцеларији ПСС, 

- Израђене су визит карте члановима УО, 

- Одржан је један састанак секретаријата између две седнице УО, 

- Извршен је превод текста „О Савезу“ на енглески језик, Текст ће бити објављен на 

посебној страници сајта ПСС, 

- Горска служба спасавања Србије (ГСС) је 11.06.2018. године одржала ванредну 

Скупштину. Седници су присуствовали оснивачи ГСС-а (Планинарски савез 

Србије, Планинарски савез Београда и Планинарски савез Војводине). Обзиром да 

је Планинарски савез Србије имао примедбе на поједине делове предложеног 

Статута, након дискусије, примедбе су прихваћене, биће унете у коначну верзију 

Статута ГСС. Као такав исти ће бити регистрован код АПР. 

УО се је једногласно донео одлуку да представник Планинарског савеза Србије, у 

својству члана Управног одбора ГСС, буде Ненад Триипковић. 

- Комисија за планинарске објекте ће одржати састанак 27.05.2018. године. 

Клубовима и друштвима чланицама Савеза дописом је затражено да доставе 

документацију о уговорима и објектима као и писмо о намерама о коришћењу 

простора тј. објеката који су бивше школе. Канцеларији ПСС до 21.06.2018. 

године стигао је незнатан број одговора од стране клубова по овом питању. 

- Планинарски савез Србије је сачинио Позивницу поводом манифестације Дан 

пешачења у Србији који ће се одржати 15.09.2018. године и упутио је 

Министраству просвете, науке и технолошког развоја. 

Министарство просвете је подржало ову рекреативну манифестацију те Писмом 

подршке позвало све основне и средње школе у Србији да се прикључе 

планинарским клубовима/друштвима у пешачењу тог дана а у циљу промовисања 

здравог начина живота деце тј. остале непланинарске популације. 

- У наредним недељама потребно је да сви чланови управног одбора контактирају  

клубове који су под њиховом ингеренцијом и подстакну их да предузму 

активности на припреми акције. 
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- Успешно је успостављена сарадња са Факултетом за спорт и туризам из Новог 

Сада. Рализовано је стручно оспособљавање 48 планинарских спортских водича 

Савеза. Сарадња ће наставити и у наредном периоду, заказани су термини за 

оспособљавање за јесен и 2019. годину. 

- УО је једногласно донео одлуку да ПСС и ове године Министарству омладине и 

спорта достави Предлог годишњег програма за организовање кампова за 

перспективне спортисте у 2019. години. 

- Комисија за пешачење и планинарење ће у наредном периоду сачинити предлог 

измене Правилника о организовању и извођењу РА, ТА и Дана планинара и 

доставити УО на усвајање. 

6.   Разматрање и усвајање предлога правилника  

6.1. Усвајање предлога Правилника о поступку бодовања изведених успона 

алпиниста, фактори и критеријуми се одлаже за наредну седницу УО. 

6.2. УО је једногласно усвојио предлог Правилника о начину и поступку издавања, 

обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњака. 

7. Међународна сарадња и активности 

10.1. БМУ 

У периоду од 11. до 13. маја 2018. године у Бурси – Турска одржана је 

годишња Скупштина БМУ. Састанку су присуствовали делегати 10 чланица 

БМУ као и делегација у својству посматрача из Чешке а било је речи о: 

- БМУМОЦ (Планиарско оријентационо такимчење Балканске планинарске 

уније) које је одржано 2017. године на Рајцу. (извештај су поднели Б. 

Мићић и В. Матковић),. 

 Такмичење ће ове године бити одржамо у Македонији. 

- Представљен је програм сусрета за младе под називом "Youth mountain 

festival Prespa 2018" у организацији Македонског планинарског савеза. 

- Уместо експедиције Успон на Мон Блан 2018. организован је успон на 

GRAN PARADISO (4061 м) и DUFOURSPITZE ( 4634 м). 

- Планирано је одржавање семинара за инструкторе у Пакленици (ХР), 

- Следеће године састанак БМУ биће одржан у Албанији а 2020. године у 

Чешкој, 

- Пројек за програм ЕЕА, финансиран од стране Норвешке, чији носиоци ће 

бити Чеси је усвојен а материјал достављен заинтересованим чланицама. 

 УО је једногласно подржао партнерство Савеза у овом пројекту као и 

предлог да представник Савеза на овом пројекту буде Бранислав Божовић. 

10.2. ЕУМА  

- ЕУМА је орагнизовала састанак са УИАА везано за активности које се 

односе на планинарске домове, планинарске путеве (ферате) зимске стазе и 

пењање са освртом на заштиту природе. Договорено је да се ЕУМА неће 

мешати у било какав облик дисциплина у планинарству. 
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- Канцеларија Савеза је добила упитник ЕУМА везан за активности нашег 

Савеза. 

Задужује се Комисија за планинарске терене да до 30. јуна 2018. године 

попуњени упитник врати на назначену адресу. 

10.3. ЕРА 

- У Европи је покренута недеља спорта под називом „BeActive“. Чланицама 

је упућен позив да се прикључе овој акцији. 

-   Најављно је званично отварање ЕПП Е7 од стране Зорана Вукманова тј. 

његовог удружења грађана који нису чланови Савеза и без сагласности 

ЕРА. 

Задужује се Б. Мићић да сазна детаље овог случаја.. 

10.4. УИАА 

- У периоду од 21.- 22.04.2018. године одржан је састанак УИАА у Лисабону 

у Португалији. (извештај са састанка поднео Л. Попара), 

- Предложено је да се следећи састанак УИАА одржи у новембру 2018. 

године у Квебеку (Канада). 

11. Разно 

11.1. Потписан је уговор са Интерспортом и достављен је свим члановима УО. Вест 

је објављена на сајту  ПСС-а у циљу информисања о погодностима које 

остварују чланови планинарских клубова и друштава (www.pss.rs). 

11.2. У току је припрема Кампова за младе перспективне спортисте ПСС. 

11.3. Издавачки савет је одржао седницу. Препорука Комисијама је да се више 

ангажују и сачине приручнике из области њиховог деловања. 

11.4. Лазар Попара издао је брошуру под називом „Употреба чворова и трака у 

планинарству“. 

11.5. Планинарано је да се састанак Секретаријата Савеза са представницима 

клубова, до краја године, одржати у следећим градовима: Београд, Нови Сад, 

Чачак и Ниш. 

11.6. Комисија за безбедност ће сачинити текст-појашњење везан за осигурање 

планинара у случају повреда и остваривање права на надокнаду код 

осигуравајуће куће са којом Савез има уговор а које ће бити видљив на сајту 

Савеза. 

11.7. У току су преговори за потписивање уговора са компанијом Ђак Спорт. 

11.8. Одобрена је набавка плочица, сидришта и болтова по предлогу Комисије за 

спортско пењање. 

11.9. УО је, са једним уздржаним гласом, одобрио суфинансирање акције „100 км 

гребеном форнта за 100 година Пробоја Солунског фронта“ (датум 

одржавања: 10.- 15.07.2018. године) износом од 35.000 динара.  

11.10. Начелник Службе водича предложено је да се на сајту ПСС оформи посебна 

страница за службу водича јер се постојећа веома тешко проналази. 

Новооформљена страница би садржала 11 рубрика за које је Служба водича 

направила садржај. 
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11.11. УО ПСС је подржао предлог Службе водича да се Душану Поповићу, водичу 

III категорије упути допис забране вођења група по ОПП (ферате) јер за то 

није завршио комплетну обуку. Уколико не обустави вођење група по ОПП 

(ферате), против њега ће бити преузете дисциплинске мере у складу са 

правилницима Савеза и Службе водича. 

11.12. УО је једногласно усвојио предлог Службе водича да се Ненаду Трипковићу, 

Илији Андрејићу и Драгану Петрићу доделе звања водича I категорије. 

11.13. Планинарско спортско удржење „Сварог“ из Владичиног Хана је поднело 

захтев за приступање чланству ПСС. 

Увидом у докуметацију НО ПСС је закључио да документација није потпуна 

те је потребно да ПСУ „Сварог“ допуни достављену докуметацију.  

Седница је завршена у 1740. 

 Записничар Председник ПСС 

Селена Пајовић Јаковљевић с.р. Исо Планић с.р. 


