
                               Записник са 1. састанка Комисије за Планинско трчање – КПЛТ  

 

     Састанак КПЛТ је одржан електронсим путем у периоду 06. – 18. 09. 2018. године.  

 

     Састанку су присуствовали сви чланови комисије: 

- Владислав Ценић – председник КПЛТ 

- Евица Јеремић 

- Горан Жигић 

- Милан Бабић 

- Владимир Лекић 

     ДНЕВНИ РЕД 
 
     1. Упознавање Комисије  
     2. Извештај председника Комисије, са седница Управног одбора ПСС и Начелништва ПСС, на 
којима је формирана КПЛТ. 
     3. План рада КПЛТ у наредном периоду 
     4. Разно 

УПОЗНАВАЊЕ  КОМИСИЈЕ 

Формирали смо групу на интернету  (Messenger) ради лакше комуникације конференцијског типа. 

Међусобно смо се ближе упознали и договорили ко је из које области стручан да унапређује рад 

комисије у наредном периоду. 

ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

Председник комисије је известио чланове комисије да је УО ПСС као и предходно Начелниство 

ПСС дало мандат КПЛТ да у оквиру Планинарског савеза Србије руководи Планинским трцањем, 

такмичењем са неколико такмичарских дисциплина. Сви чланови КПЛТ још раније су били 

упознати са предлогом за састав КПЛТ, организаторима такмичења и дисцилинама у Планинском 

трчању на прелиминарним разговорима и на консултацијама који су вођени пре формирања 

КПЛТ. Предлог правилника Планинског трчања који смо предходно урадили дат је на 

усаглашавање са важећим актима ПСС и на наредној седници УО ПСС требало би да буде усвојен. 

 

ПЛАН РАДА 

Договорили смо се да у наредном периоду осмислимо : 
- план за промоцију КПЛТ и Планинског трчања, првенствено на сајаму спорта у новембру, 
- логотип такмичења, 
- изаберемо заштитна лица и промотера такмичења, 
- представљање  такмичења преко интернета путем друштвених мрежа и других средстава 
информисања, 

 



 

- промотивни спот такмичења, 
- флајере, 
- да радимо на проналажењу потенцијалних спонзора такмичења. 

 
Договорили да следећи састанак КПЛТ имамо на Рајцу у оквиру 6. Кола ТЛС на коме сви 
учествијемо као такмичари. 
 
РАЗНО 

 
Под овом тачком смо се договорили да у наредном периоду будемо у сталном заседању на 
интернет групи и да све предлоге које имамо изнесемо на консултације. 
Причали смо о искуствима са других сличних такмичења. 
 
 
Записник у електронском облику доставњам: 

-Свим члановима КПЛТ 
-Канцеларији ПСС 
-Спортском директору ПСС 
-Председнику ПСС 
 
 
 

 

Председник КПЛТ 

Владислав Ценић 

 


