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З А П И С Н И К  

са 5. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  

сазива, одржане 15. новембра 2018. године 

Присутни чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, 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: С. Вељковић 

Надзорни одбор: / 

Веће части: С. Радуловић 

Остали присутни: В. Шкрбић, Љ. Станојевић, К. Мановски, Д. Божовић, З. Контић,                    

М. Детичек, Б. Мићић, С. Глушчевић, М. Ердељан, Л. Попара. 

Време почетка седнице: 1210 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

  1. Усвајање Записника са 4. редовне седнице УО ПСС 

  2. Преузете обавезе са претходних седница 

  3. Извештај о раду начелништва између две седнице УО и план активности у 

наредном периоду 

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

наредни период  

  5. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца  

  6. Пријем нових чланова у ПСС  

  7. Међународна сарадња и активности  

  8. Молбе жалбе и дописи  

  9. Разно 

Предложени Дневни ред једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 4. редовне седнице УО ПСС 

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 4. редовне седнице Управног 

одбора. 

Обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Креирање изгледа и садржаја планинарског дневника за који је био задужен Б. 

Божовић, преузима Валентина Токовић у сарадњи са Д. Божовићем. 
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2.2. У току је потписивање уговора о пословно-техничкој сарадњи између ПСС и                          

компаније Ђак Спорт. 

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

Планинарског савеза Србије. (Комисија за обуку и усавршавање) 

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

наредни период 

3.1. Комисија за планинарење и пешачење 

3.1.1. До краја текуће године остало је да се одржи још једна РА и три ТА. 

3.1.2. Организатори РА и ТА као и делегати Савеза су у обавези да извештаје 

са акција доставе у правилницима предвиђеном року председнику 

Комисије тј. канцеларији Савеза. 

3.1.3. Комсија има обавезу да до следеће седнице УО сачини предлог допуне 

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

3.1.4. Извештај са РА Дани пешачења 2018. ће бити објављен на сајту Савеза. 

3.2. Комисија за спортско пењање 

3.2.1. Комисија је доставила извешај о раду за период између две седнице УО.  

Одржано је Државно првенство у спортском пењању на природној стени 

у дисциплинама тежинско и брзинско пењање на Рајцу у организацији  

Комисије за спортско пењање ПСС, ПСК Победа и СПК Вертикал. 

Извештај је електронским путем достављени члановима УО ПСС и 

прихваћени у целости. 

3.2.2. Комисија има задужење да сачини регистар пењалишта, назначи ко је 

задужен за њихово одржавање и то учини видљивим на сајту ПСС. 

3.2.3. За наредну 2019. годину комисија ће сачинити списак смери које је 

потребно реболтовати, направити финансијски предлог за исто и 

доставити до краја јануара 2019. године. 

3.3. Комисија за спелеологију 

Комисија је доставила извешај о раду између две седнице. Изведена је Обука 

основа спасавања и прве помоћи у спелеолошким објектима као и здружена 

акција Владикине плоче 2018. 

3.4. Комисија за планинарску оријентацију 

3.4.1. Комисија је доставила све извештај о раду. Извештај је електронским 

путем достављени члановима УО ПСС. 

3.4.2. Одржано је Балканско првенство у планинарској оријентацији БМУМОЦ 

2018. у Охриду. У конкуренцији 22 екипе са 75 такмичара, Србија је 

заузела друго место у екипном пласману, а прво место по броју освојених 

медаља. 

 Организатор наредног такмичења ће бити Босна и Херцеговина а 2020. 

године Црна Гора. 

3.4.3. Комисија има задужење да направи предлог Правилника ПОТ. 
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3.4.4. Камп за младе биће одржан у Овчар бањи у периоду од 16. - 18. новембра 

2018. 

3.5. Комисија за планинарски трекинг 

3.5.1. Комисија је завршила овогодишњу сезону такмичења и доставила 

извештај који је електронским путем достављен члановима УО и 

једногласно усвојен. 

3.5.2. У 2018. години у оквиру Трекинг лиге Србије наступио је 761 такмичар 

из 61 планинарског клуба. 

Победник Трекинг лиге Србије 2018. у генералном пласману појединачне 

конкуренције је Ратко Максимовић члан ПСК Балкан, победник у 

женској конкуренцији  је Снежана Ђурић чланица ПЕК Гора, а прво 

место у екипној конкуреницији освојила је екипа ПЕК Гора из 

Крагујевца. 

 У екипној конкуреницији победник купа је ПАК Мосор. 

3.5.3. У циљу ефикаснијег спровођења такмичења комисија ће извршити 

допуну постојећег правилника. 

3.6. Комисија за пењање у леду и драј тулинг 

3.6.1. Комисија је доставила извештај о раду као и план активности за 2019. 

годину. 

3.6.2. На одржаном такмичењу Словеначко-Хрватско-Српског купа у пењању 

у леду у Овчар бањи. Катарина Мановски је освојила 3. место. Током 

такмичења снимљена је репортажа о драј тулингу која је приказана у 

емисији ''Око магазина''. 

Одржано је и такмичењу у Хрватској, а предстоје још два такмичења у 

овој дисциплини, једно у Словенији, а друго у Словачкој. 

3.7. Комисија за алпинизам и турно скијање 

3.7.1. Комисија није одржала активности предвиђене термин планом. 

3.7.2. Комисија има задужење да сачини план активности за 2019. годину. 

3.7.3. Одржан је камп за младе перспективне спортисте у Овчар бањи. 

3.7.4. У току је израда предога Правилника о опремању алпинистичких смерова 

на територији Републике Србије. 

3.8. Комисија за службу водича 

3.8.1. 27. Збор Службе водича биће одржан 1. децембра 2018. године у свечаној 

сали Општине Вождовац са почетком у 11 часова. 

3.8.2. Успешно је одржана обука за вођење по виа фератама у Зубином потоку. 

3.8.3. Предвиђена обука за вођење по ледницима која је требала да се одржи у 

Аустрији није реализована. Наредне године биће организоване обуке за 

вођење по ледницима и кањонима. 
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3.8.4. ПСС има успешну сарадњу са факултетом ТИМС из Новог Сада те се 

наставља стручно оспособљавање планинских водича као спортских 

стручњака. 

3.8.5. Задужује се начелник Службе водича ПСС да формира Комисију за 

праћење исправности рада водича, коју би по службеној дужности 

чинили начелник СВ, руководилац наставног тима СВ и руководилац 

Комисије за безбедност и превенцију ПСС. Задатак Комисије би био да 

на основу сопственог сазнања или пријава, процени постојање, тежину 

прекршаја и предложи меру, а потом све проследи Већу части ПСС на 

даље поступање, и о томе обавести УО ПСС, Комисију за превенцију и 

безбедност, надзираног водича и Клуб чији је он члан.  

3.9. Комисија за рад са младима 

Одржан је семинар „Искуства клубова у раду са младим планинарима“ на Грзи 

у периоду од 03. до 04. новембра т.г. на коме су представљени циљеви и задаци 

Савеза као и досадашње активности комисије. На семинару је учешће узело 33 

представника клубова/друштава чланица ПСС. Комисија ће убудуће радити на 

анализи рада клубова са младима и донети стратегију и успостављање одрживог 

система рада са младима у оквирима ПСС. 

3.10. Комисија за високогорство и експедиције  

Нема извештаја о раду. Предстоји састанак комисије са начелништвом. 

3.11. Комисија за планинарске објекте 

Потребно је да комисија сачини регистар планинарских објеката како би били 

видљиви на сајту Савеза. 

3.12. Комисија за заштиту природа планина – нема извештаја. 

3.13. Комисија за планинске терене 

3.13.1. Комисија је у периоду од 5. до 7. октобра боравила на Калнику у 

Хрватској где је одржан састанак представника комисија Хрватског 

планинарског савеза, Планинарског савеза Словиније и Планинарског 

савеза Србије. На састанку су размењена искуства и договорена сарадња 

у будућем периоду. 

3.13.2. Одржана је обука маркираната на Грзи последњег викенда октобра 

месеца. Обуку је успешно завршило 22 планинара из 11 клубова. До сада 

је обуку завршило 300 маркираната из 89 клубова/друштава. 

3.13.3. Комисија је обишла новоотворену „Бастионску трансверзалу“ код 

Зајечара. На предлог комисије УО је донео одлуку да се клубу ОПСД 

Драган Радосављевић додели Сертификат за употребу трансверзале са 

роком важења од 5 година. 

3.14. Комисија за превентиву и безбедонст у планинама 

3.14.1. Констатовано је да је у овој години смањен број повреда на 

планинарским акцијама. 
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3.14.2. Комисија је сачинила флајер који ће се делити планинарима. Флајер 

садржи упутства и савете за пешачење и планинарење, обавештења о 

сигланизацији планинарских стаза, даје основне информације о 

осигурању планинара као и савет како поступити уколико дође до 

незгоде у планини. 

3.15. Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију 

Комисија ће испоштовати термин план везано за категоризацију. 

3.16. Комисија за вођење регистра 

3.16.1. Комсија је у протеклом периоду сачинила Регистар спортиста 

такмичара. Закључно са 30. октобром т.г. регистровано је 271 спортиста 

из 23 ПСО/клуба. 

3.16.2. Сви такмичари ће, почев од 2019. године, морати да имају такмичарске 

књижице како би њихови постигнути резултати били вредновани. 

3.17. Комисија за нормативна акта – нема извештаја. 

3.18. Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском 

стручњаку 

Председник комисије је обавестио УО да је на сајту постављен списак спортских 

стручњака са важећом дозволом за рад. 

3.19. Стручни савет спортских стручњака 

Комисија ће 15. децембра т.г. организовати Семинар намењен спортским 

стручњацима са дозволом за рад. Семинар се вреднује са 8 бодова које ће 

добити стручњаци који буду присутни на семинару. 

3.20. Комисија за информисање и пропаганду 

3.20.1. ФБ страница Савеза се успешно води и редовно ажурира на шта указује 

преко 3000 пратилаца. 

3.20.2. Вера Николић, наша позната југословенска и српска атлетичарка, биће 

промотер планинског трчања на предстојећем сајму спорта у новембру 

месецу. У ту сврху са Вером Николић снимљен је и видео материјал који 

ће бити презентован на сајму. 

3.21. Издавачки савет 

Издавачки савет је сачинио текст конкурса за 2019. годину који је УО 

једногласно усвојио. Конкурс ће бити отворен до 28. фебруара 2019. године и 

објављен на сајту Савеза. 

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

наредном периоду 

- Секретаријат је одржао два састанка у периоду између две седнице УО. 
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- У Чачку је 2. новембра т.г. одржан састанак секретаријата са председницима 

клубова/друштава из окружења. Састанку су присуствовали представници 12 

клубова из региона. 

- Туристичка инспекција је најавила инспекцијски надзор у више планинарских 

клубова, 

- Разматрано је питање цене чланских картица и маркица за 2019. годину као и 

питање накнаде за издавање потврда и уверења од стране ПСС. 

На предлог секретаријата УО је једногласно донео одлуку о ценама како следи: 

а) Чланска картица 100,00 дин. 

б) Чланска маркица 400,00 дин. 

ц) Издавање уверења о завршеној основној планинарској обуци 50,00 дин. 

д) Издавање потврда и осталих уверења 100,00 дин. 

- Припреме за предстојећи Сајам спорта 2018. 

 Припреме се одвијају по плану. Добијен је простор за штанд и у непосредној 

близини простор за постављање вештачке стене као и простор за доделу 

признања и пехара спортистима и клубовима за постигнуте резултате у 2018. 

години. 

Комисије за драј тулинг, спортско пењање, спелеологију и алпинизам ће узети 

активно учешће у демонстрирању својих дисциплина и омогућити посетиоцима 

сајма да се и сами опробају у пењању на вештачкој стени.  

- Потребно је да се допуни књига чланова Савеза, 

- Комисије треба да до краја године направе попис опреме која је власништво 

Савеза и доставе канцеларији Савеза, тј. комисији коју ће сачињавати 

председник, подпредседник, генерални секретар и начелник Савеза. 

5. Разматрање и усвајање предлога, правилника и образаца 

УО ПСС је једногласно усвојио следеће предлоге правилника: 

1.  Правилник о поступку бодовања успона алпиниста  

2.  Правилник о класификацији алпинистичких успона 

3 . Правилник Комисије за планинско трчање 

6. Пријем нових чланова у ПСС  

Канцеларија Савеза није примила ни један захтев за пријем у чланство ПСС до 

сазивања 5. седнице УО. 

7. Међународна сарадња и активности 

7.1. БМУ 

Одржан је 19. састанак БМУ у Бурси (Турска) у периоду 11.- 13. мај 2018. 

године. Састанку су присуствовали Д. Гогић, В. Матковић, Б. Мићић као и 

секретар БМУ М. Детичек. 

Следећи састанак БМУ у 2019. години одржаће се у Албанији а 2020. године у 

Чешкој. 
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7.2. ЕРА 

Генерална скуптина ЕРА одржана је у Луксембургу 27.- 30. септембра 2018. 

године. 

Представљена је нова стратегија која дефинише визију, мисију и циљеве 

Европске пешачке асоцијације у наредном периоду. Посебна пажња посвећена 

је заштити природe током пешачких активности широм Европе. 

Октобра 2019. године у Немачкој одржаће се следећа скупштина ЕРА. 

7.3. ЕУМА 

1. годишња скупштина ЕУМА одржана је 10. новембра т.г. у Бриселу. 

Представник Планинарског савеза Србије био је Борис Мићић који ће 

извршити превођење материјала са седнице везан за зимско рачунање 

времена. 

7.4. УИАА 

Састанак УИАА одржан је 10.- 11. новембра 2018. године у Будимпешти. 

Представник Савеза био је Л. Попара. 

8. Молбе, жалбе и дописи 

- ОПСД Драган Радосављевић упутио је захтев за утврђивање чињеничног сања 

приликом доношења одлуке о Републичким акцијама у 2019. години. 

Допис је у целости прочитан члановима УО. 

УО је једногласно закључио да ће се одлуку о допису донети на наредној седници. 

УО није у стању да на 5. Седници донесе одлуку због неблаговременог приспећа 

дописа услед чега чланови УО нису били у стању да допис размотре и заузму став. 

- Збор Службе водича биће одржан 01. децембра 2018. године. 

- ПСК Победа ће 08. децембра т.г. одржати Свечану академију поводом 70 

годинапостојања клуба и 65 година постојања планинарског дома „Чика Душко 

Јовановић“ на Рајцу. 

9. Разно 

На предлог Р. Кнежевића УО је одлучио да организатору ТА Шаторице 2018 

бесплатно уступи 40 примерка Планинарског гласника бр. 94. Разлог је афирмација 

Планинарског гласника и посебно његове насловне теме ''Велики пут у слободу''. 

 Време завршетка седнице: 1810 

 

 Записничар,    Председник ПСС, 

 М. Арнаутовић с.р.     Исо Планић с.р. 

 


