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З А П И С Н И К  

са 4. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  

сазива, одржане 06. септембра 2018. године 

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

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

Гвозден, А. Марковић, Ј. Драшковић, Р. Кнежевић, Н. Сударов, 

В. Ценић 

Генерални секретар: Светлана Вељковић 

Надзорни одбор: Драган Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: Б. Божовић, З. Контић, М. Детичек, Н.Милосављевић, С.Глушчевић, 

М. Ердељан, Л. Попара, М. Чепић, С.Јовичић 

Време почетка седнице: 1200 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 3. 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 у 

наредном периоду 

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

наредни период  

  6. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца  

  7. Пријем нових чланова у ПСС  

  8. Међународна сарадња и активности  

  9. Молбе и дописи  

 10. Разно 

Предложени Дневни ред једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 3. редовне седнице УО ПСС 

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 3. 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. У току је потписивање уговора о пословно- техничкој сарадњи између ПСС-а и 

компаније Ђак Спорт. 

2.2. У току је припрема идејног решења типског обрасца дипломе и уверења 

Планинарског савеза Србије. (Комисија за обуку и усавршавање) 

2.4. Направити предлог типског обрасца захвалнице ПСС-а за републичку акцију 

       „ Дани Пешачења 2018“. 

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

3.1. Чланови УО су електронским путем добили Предлог календара такмичења и 

манифестација у 2019. години.  

3.2. На предлог Комисије за планинарски трекинг, одлуком Начелништва ПСС-а 

,одузима се право организације трекинг лиге Србије  клубу „Железничар“ из 

Инђије за 2019. годину и додељује се ЖКП „ Љесковац“ из Прибоја. 

Председник ПСС-а, присутнима је прочитао писмени допис –протесно писмо 

упућено члановима УО, пристигло од стране клуба „Железничар“ из Инђије као 

и писмо члана комисије за планинарски трекинг Горана Жигића у којима се 

истиче незадовољство на одлуку начелништва о одузимању организације 

Трекинг лиге Србије у Чортановцима. 

Председник Комисије за планинарски трекинг и делегат на Републичкој акцији 

„Дунавске чаролије“,  присутнима су поднели извештај са одржаног такмичења 

Трекинг лиге Србије у Чортановцима и указали на неправилности и недостатке 

организатора. 

3.3. Обавеза Комисије за планинарски трекинг је да за следећу годину сачини 

предлог правилника о обавезама домаћина којима се поверава организација 

Трекинг лиге. 

3.4. Потребно је одржати састанак са челницима Тимочког региона и размотрити 

безбедоносне аспекте о могућности одржавања и враћања у календар за 2019. 

годину  Републичку акцију „ Божићни успон на Ртањ“. 

3.5. Комисија за планинарење и пешачење потребно је да достави предлог за рад и 

дужности делегата на Републичким акцијама. 

3.6. Потребно је направити правилник о расподели средстава ПСС-а комисијама за 

наредну годину. 

3.7. Комисија за Планинско трчање је у формирању као и предлог правилника ове 

комисије. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог Календара такмичења,манифестација 

обука и усавршавања за 2019. годину. 

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

наредни период 

4.1. Начелник је присутне известио да су у протеклом периоду успешно одржане 

три националне експедиције под покровитељством Планинарског савеза 

Србије: 
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- Национална високогорска експедиција „ Памир 2018“ . 

- Eкспедиција  „Кавказ-Елбрус 2018“ у организацији ПК „ Железничар 2006“ 

из Врања. 

- Eкспедиција „ Дамаванд 2018“ у организацији ПСК „ Јастребац „ из 

Крушевца.  

- У оквиру акција Спелеолошке комисије ПСС-а,успешно је изведена 

експедиција „ Гуфре Берже“ у Француској. 

4.2. УО ПСС је усвојио предлог за селекторе репрезентација сачињен од стране 

комисија Планинарског Савеза Србије, како следи: 

- Селектор репрезентације за вискогорство и експедиције - Миливој Ердељан. 

 

- Селектор репрезентације за алпинизам и турно скијање - Обрад Кузељевић. 

 

- Селектор репрезентације за спортско пењање - Данијел Станковић. 

 

- Селектор  репрезентације за планинарску оријентацију -Драган Николић. 

 

- Селектор репрезентације за такмичарско пењање у леду и драј тулинг -

Данијела Бабовић.  

Именовани селектори морају испуњавати критеријуме прописане Правилником 

репрезентације Србије у планинарско-спортским дисциплинама. Уколико не 

испуњавају критеријуме имају статус вршиоца дужности селектора. Вршиоци 

дужности морају испунити критеријуме до краја такмичарске сезоне 2019. 

године. 

 

4.3.   Присутни председници Комисија ПСС-а, члановима УО усмено су 

представили остварене и планиране активности у наредном периоду до краја 

2018. године 

- Комисија за планинарење и пешачење – Предвиђене Републичке акције 

одржане су према плану и програму  ПСС-а без већих проблема и 

неправилности. У току је израда правилника Републичких акција за 

организаторе чији предлог ће писменим путем бити достављен свим 

члановима УО. Састанак комисије је планиран у наредном периоду. 

- Комисија за високогорство и експедиције – Чланови УО електронским 

путем су добили Записник са састанка Комисије. Успешно су изведене три 

експедиције. 

- Комисија за спортско пењање - У току су припреме за одржавање 

планираних активности. Комисија се обавезује да попише смерове и 

пењалишта и сачини регистар пењалишта, а у циљу дефинисања 

надлежности ПСС-а над истим. 

- Комисија за планинарски трекинг – Сва такмичења се одвијају према плану 

и програму. Број учесника се повећава у односу на претходну годину. На 

нивоу начелништва потребно направити договор у вези са датумом 

одржавања трекинг лиге у Сокобањи и Прибоју и припремити за наредни 

УО. 

- Комисија за планинарске терене – Комисија наставља са уносом података 

терена и трансверзала. У регистар трансверзала  уписана је нова 
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трансверзала –Бастионска трансверзала. Сусрет комисија за планинарске 

терене одржаће се у периоду од 5-7.10.2018. на Калнику на коме ће 

присуствовати представници Србије, Хрватске и Словеније. Сусрету 

испред Планинарског савеза Србије присуствоваће Исо Планић, Угљеша 

Гвозден, Бранислав Божовић и Драган Димитријевић. 

- Комисија за спелеологију –  Успешно је изведена национална спелеолошка 

експедиција „ Гуфре Берже „ у Француској у којој су учешће узела 4 члана. 

Због лоших временских услова спуштање је прекинуто на дубини од 700м. 

У наредном периоду биће одржан састанак између спелеолошке 

асоцијације Словеније и Ирана на којем ће бити речи за локацију следеће 

експедиције. Остале активности у наредном периоду биће реализоване 

према плану и програму. Потребно је прегледати архиву  из претходних 

година и активним спелеолозима доделити признања. 

- Комисија за планинарске објекте – Комисија је доставила нацрт 

правилника свим члановима УО електронски путем. Наредна седница 

комисије биће одржана у наредном периоду. 

- Комисија за заштиту природе планина – Потребно је обновити материјале и 

размислити о одржавању семинара за планинарска друштва у наредном 

периоду,а у циљу већег ангажовања клубова/друштава по овом питању. 

- Комисија за младе -  На конкурс за Републичке акције за младе у 2019. 

години електронским путем пристигло је 14 пријава од стране 

клубова/друштава. Одржан је састанак са представницима Планинарског 

савеза града Ниша и Тимочког региона, у циљу размене идеја о раду са 

младима. У наредном периоду планиране активности одржаће се према 

плану и програму.  

- Комисија за обуку и усавршавање- Извештај о завршеним обукама у 

протеклом периоду електронским путем достављен је свим члановима УО. 

Основну планинарску обуку успешно је завршило 369 кандидата. Основну 

алпинистичку обуку у зимским условима успешно је завршило 27 

кандидата. Основну обуку у спортском пењању успешно је завршило 19 

кандидата. У току су преговори за стручно оспособљавање за звање судија. 

Мејл адреса комисије електронским путем биће достављена свим 

члановима УО. 

- Комисија за нормативна акта- Новооснована комисија ПСС-а има функцију 

да стандардизује и усаглашава нормативна акта ПСС-а. Мејл адреса 

комисије електронским путем биће достављена свим члановима УО. 

- Комисија за вођење регистра – Закључно са 31.08.2018. 192 спортиста из 20 

клубова доставило је потребну документацију за регистрацију спортиста. 

Свима су уручене такмичарске књижице. 

- Комисија за драј тулиг -  Комисија је доставила извештај о раду 

електронским путем.  

- Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозвола за рад спортским 

стручњацима-  Издате дозволе за рад спортским стручњацима налазе се на 

сајту ПСС-а. 

- Служба водича – Успешно је одржана обука водича треће категорије на 

Сопотници са учешћем од 45 полазника од којих два полазника нису 
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завршила обуку. Програм и план службе водича електронским путем 

достављен је начелништву ПСС-а.  

- Комисија за планинско трчање-  Начелништу је достављен предлог састава 

комисије у следећем саставу: 

1. Владислав Ценић 

2. Горан Жигић 

3. Милан Бабић 

4. Владимир Лекић 

5. Евица Јеремић 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог састава комисије за планинско 

трчање. 

Потребно је да свака комисија да свој предлог за представљање дисциплина у својој 

области на предстојећем Сајму спорта који ће се одржати у периоду од 23-

25.11.2018. 

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

наредни период 

5.1. У току су припреме за наступ и представљање ПСС-а на Сајму спорта који ће се 

одржати у периоду од 23-25.11.2018.За координатора и организовање 

активности задужен је генерални секретар који ће у сарадњи са Денисом 

Божовићем одабрати тим који ће нас представљати. Спортском савезу биће 

упућен допис са молбом за додатни простор у односу на прошлу годину и 

постављање вештачке стене. Потребно је да комисије дају своје предлоге за 

представљање дисциплина из својих области на сајму спорта. 

5.2. У наредном периоду планиран је састанак са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја у вези са претварањем напуштених школа у планинарске 

објекте за које је Комисија за планинарске објекте доставила списак школа за 

које су заинтересовани клубови у својим срединама.  

5.3. ПСД „Змајевац“ из Сјенице доставио је документацију пројекта за градњу 

објекта на локалитету Праља-Гоње у општини Сјеница. Пројекат ће бити 

прослеђен Министарству трговине, туризма и телекомуникација којим би се 

аплицирало за изградњу објекта који би Планинарском савезу Србије служио 

као база за одржавање и унапређење активности у својим  оквирима деловања. 

5.4.    На позив туристичке инспекције дана 14.08.2018. одржан је састанак којем су 

испред ПСС-а присуствовали Исо Планић и Светлана Вељковић,а у вези 

пристиглих пријава против клубова : ПД „ Победа“ из Београда, ПСД „ 

Копаоник“ из Београда , ПК „ Железничар“ из Београда и Душка Поповића због 

кршења закона о туризму. Том приликом дате су изјаве које су уважене од 

стране туристичког инспектора и биће прослеђене на даље разматрање 

спортском испектору у чијој су надлежности горе поменуте пријаве. 

5.5. Министраству туризма упућен је допис у вези са Иницијативом за измену члана 

46. Закона о туризму. 

5.6. На иницијативу Министарства заштите животне средине и предлога формирања 

секције „ Зелени чувари“ , одазвала се неколицина клубова који су 
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заитересовани за предложене активности. У наредном периоду планиран је 

састанак са државним секретаром Драганом Јеремићем. 

5.7. УО је једногласно подржао саопштење подршци акције „Одбранимо реке Старе 

Планине“, које се даље сматра и званичним саопштењем и ставом ПСС-а. 

5.8. Комисија за Планинарење и пешачење потребно је да процени који је број 

спасилаца ГСС екипа потребан на акцијама ПСС-а. 

5.9. УО је једногласно подржао избор Андреја Ивошева за администратора фејсбук 

стране ПСС-а. 

6. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца  

6.1. Правилник о поступку бодовања изведених успона алпиниста, фактори и 

критеријуми је потребно допунити и припремити за наредни УО. 

6.2. УО је једногласно усвојио предлог Правилника о стандардима за категоризацију 

и упис у регистар планинарских објеката. 

6.3. УО је једногласно усвојио предлог Правилника о полагању испита за звање „ 

Aлпиниста „ 

6.4. Комисија за нормативна акта ће до наредног УО исправити Правилник о 

Планинском трчању. 

7.  Пријем нових чланова у ПСС  

7.1. Подносилац захтева за учлањење у Планинарски  савез Србије СУПСД 

„Сунчевица“ из Ариља, доставио је документацију надзорном одбору ПСС-а. 

УО се једногласно сагласио да надзорни одбор ПСС-а упути допис СУПСД 

„Сунчевица“ из Ариља да достави допуну документације. 

7.2. Подносилац захтева за учлањење у Планинарски савез Србије ПСУ„Сварог“ из 

Владичиног Хана, је поступајући по закључку УО ПСС ,дана 20.07.2018. 

допунио документацију. 

УО се једногласно сагласио да се ПСУ„Сварог“ из Владичиног Хана додели 

статус „придружени члан“ Планинарског савеза Србије. 

7.3. Подносилац захтева за учлањење у Планинарски савез Србије „Новосадски 

планинарски савез“ није поднео захтев за учлањење већ обавештење о оснивању 

уз приложено решење из АПР регистра.Надзорни одбор ће писменим путем 

обавестити подносиоца захтева да допуни потребну документацију.  

УО ПСС се једногласно сагласио да је обавештење подносиоца захтева за 

учлањење „Новосадски Планинарски савез“ непотпуно и да је потребно да 

допуни документацију. 
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8.  Међуародна сарадња и  активности  

8.1.  Планинарски савез Србије ове године неће имати представника на Скупштини 

УИАА ,која се одржава 06.10.2018. у Монголији. 

8.2. У току су припреме за наступ репрезентације на Балканском првенству у 

планинарској оријентацији које ће се одржати у периоду од 28-30.09.2018. у 

Македонији.   

8.3.  Планинарски савез Србије ће на 49. скупштини Европске пешачке асоцијације 

која се одржава од 27-30.09.2018. у Луксембургу имати два делетага: Драгослав 

Гогић и Денис Божовић. 

8.4.    На сајту Планинарског савеза Србије постављен је допис пристигао од 

Француске федерације (чланице УИАА) у вези са безбедносним ограничењима 

успона на Мон Блан. 

8.5.  У току су припреме за састанак са представницима комисија за планинарске 

терене који ће се одржати 05-07.10.2018. на Калнику. 

8.6.     У оквиру састанка БМУ у Бурси 10-13.05.2018. ,покренута је иницијатива да 

свака балканска федерација –савез припреми водич за планине своје земље. 

По моделу који је примењен у водичу „Избор Славенских гора“, потребно је 

одабрати 10 најатрактивнијих врхова Србије. Издавачки савет потребно је да 

припреми садржај водича за сваку одабрану планину . Потребан материјал биће 

достављен издавачком савету од стране генералног секретара БМУ Мирка 

Детичека. 

9.  Молбе и дописи  

9.1. УО се једногласно сагласио да се Планинарском савезу Београда одобри 

позајмица у висини од 350.000,00 динара , споразумним уговором у трајању од 

4 године. 

9.2. Служба водича ПСС-а дала је одговор на допис/притужбу планинара против 

водича клуба КП „ Авантуриста“ Бориса Братића. 

9.3.   ПСД „ Копаоник“ из Београда упутио је допис за „ Тражење става 

Планинарског савеза Србије о обавези његових чланица при организацији и 

реализацији акција које подлежу надзору туристичке инспекције.Планинарски 

савез Србије није надлежан да тумачи закон, већ Туристичка инспекција и по 

овом питању неће заузимати став. 

10.  Разно  

10.1. Услед указане потребе за обрасцем планинарског дневника у штампаној 

форми, задужује се Денис Божовић да у сарадњи са Издавачким саветом 

Планинарског савеза Србије обави консултације о креирању изгледа и 

садржаја Планинарског дневника. 

10.2. Планинарски савез Србије ће продавати књигу Лазара Попаре „ Употреба 

чворова у планинарству“ по цени од 400,00 динара. 
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10.3.  Наредна седница УО одржаће се у новембру месецу. О тачном датуму 

одржавања седнице сви чланови УО биће благовремено обавештени 

електронским путем. 

10.4.  Прописану чланарину Службе водича, водичи ће убудуће уплаћивати у свом 

матичном клубу најкасније до краја јануара т.г. за ту годину. 

Клубови/друштва чланице ПСС ће након прикупљене чланарине од својих  

водича сачинити списак, доставити исти канцеларији ПСС са захтевом за 

предрачун за куповину маркица. Након уплате клуба/друштва маркице 

добијене у ту сврху водичи ће лепити у водичку легитимацију. Поред ове 

чланарине водичи имају обавезу да плате редовну чланарину у свом 

матичном клубу/друштву. 

10.5.  Уручена су признања и захвалнице Планинарском савезу Србије за подршку 

и доприносе у организацији акција од стране ПСК „ Кукавица“ , удружења „ 

Отаџбина памти“ и икону од манастира Вратна. 

 

Време завршетка седнице: 1820 

 

 Записничар,    Председник ПСС, 

 С. Пајовић Јаковљевић с.р.     Исо Планић с.р. 

  


