З А ПИСНИК
са 1. седнице XXII. сазива Начелништва ПСС одржане 16.05.2018. у просторијама Савеза,
Андрићев венац 2, Београд
Присутни:
Александар Марковић начелник, Славо Глушчевић (Комисија за спортско пењање),
Илија Кнежевић (Комисија за планинарски трекинг), Kaтарина Мановски (Комисија за
такмичарско пењање у леду и драј тулинг), Аександар Рашин (Комисија за високогорство и
експедиције), Војислав Шкрбић (Комисија за алпинизам), Исо Планић председник.
Седницу је у 15:00 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног
дневног реда за ову седницу:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Утврђивање предлога календара ПСС за 2019. годину.
2. Начин рада начелништва ПСС, договор
3. Планови активности комисија за 2018.годину, почев од 1.6.2018.године, и планови
активности за 2019.годину
4. Јединствени такмичарски правилник ПСС
5. Регистар спортиста ПСС
6. Дани планинара Србије Липовац 2018
7. Извештаји са састанка са представницима МОС и ССС
8. Разно
Пошто су се сви сагласили са овим предлогом, дневни ред је усвојен.
Ад 1.
Начелник је члановима начелништва и председницима комисија презентовао прву
верзију календара такмичења и манифестација. Примећени су и одређени недостаци, као и то
да нису све комисије доставиле план за 2019.годину. Присутни су били сагласни са
предложеним планом и остало је да начелник исправи недостатке, унесе информације који
недостају, и да исти припреми за Управни одбор.
Ад 2.
У кратким цртама разматран је и дефинисан начин рада и функционисања начелништва
у новом сазиву.
Ад 3.
Председници комисија су укратко упознали присутне o најбитнијим тачкама из
планова које у наредном периоду треба реализовати у оквиру активности у 2018. години. На
седници су председници комисија презентовсли најбитније детаље из својих планова
активности за 2019.годину.
Ад 4.
Начелник је информисао присутне на седници о обавези израде јединственог
такмичарског правилника, на захтев Спортског савеза Србије. Разматране су основне
смернице, и могућности израде правилника.
Ад 5.
Чланови начелништва упознати су са тренутним броју издатих такмичарских књижица
(186) и проблемима у вези издавања истих. Разматрано је како да се издавање књижица убрза
тамо где за то постоје могућносту.
Страна 1 од 2

Ад 6.
Разматран је предстојећи план и програм «Дана планинара» који ће бити одржани у
Липовцу (15-17.06.), у организацију ПСК Брђанка из Алексинца и ПК Озрен из Сокобање.
Сви су позвани да дају предлог како би и на који начин могли да се укључе у програм акције.
Контакт особа за то је Илија Кнежевић (ПК Озрен, Сокобања.
Ад 7.
Председник савеза Исо Планић упознао је присутне са његовим и активностима
секретаријата у протеклом периоду. Представљене су информације са одржаних састанака са
представницима Министарсва омладине и спорта и Спортског савеза Србије.
Ад 8.
Под тачком разно разматрана је актуелна проблематика у функционисању и раду
комисија, сарадња између комисија, безбедност учесника на такмичењима, као и могућност
финансирања ПСС-а и активности савеза од стране спонзора и донатора. Закључено је да
постоји потреба да конкурси буду расписани раније, и да у складу са тим треба урадити нови
термин.план датумар активности савеза.

Седница је завршена у 18:00 часова.
Извод из записника саставио:
Александар Марковић
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