З А ПИСНИК
са 2. седнице XXII. сазива Начелништва ПСС одржане 27.08.2018. 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), Исо Планић председник, Светлана Вељковић,
ген.сек.савеза, Миливој Ердељан (КИООДР), Владислав Ценић (Комисија за планинско
трчање, у оснивању).
Одсутни: Александар Рашин (КВЕ), Војислав Шкрбић (КА), Владислав Матковић (КПО), и
Весна Павловић (Стручни савет спортских стручњака).
Седницу је у 13:15 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног
дневног реда за ову седницу:
ДНЕВНИ РЕД:
Славо Глушчевић је предожио да у дневни ред убацимо тачку под називом „безбедност“ што
је након краћег разматрања једногласно усвојено.
1. Усвајање записника са претходне седнице;
2. Реализација плана рада комисија Начелништва ПСС за 2018. годину; (подношење
извештаја председника Комисија за период између две седнице; планови за период
септембар-децембар 2018);
3. Формирање Комисије за планинско трчање, упознавање са правилником, план
активности;
4. План активности Комисије за спелеологију 2019,
5. План активности Комисије за младе 2019,
6. Календар такмичења и манифестација ПСС 2019, и календар обуке и усавршавања
чланова ПСС 2019;
7. Календар такмичења и манифестација-термин план-датумар 2019
8. Предлог измене правилника за звање Алпиниста, обрасци
9. Правилник начелништва ПСС
10. Регистар спортиста, издвање такмичарских књижица: прикупљање документације;
11. Такмичења ПСС 2018, актуела проблематика
12. Поступак уношења записника, резултата, извештаја и најава на сајт ПСС;
13. Избор и именовање селектора такмичарских дисциплина ПСС (алпинизам,
високогорство, драј тулинг и пењање у леду, спортско пењање, планинарска
оријентација)
14. Безбедност
15. Спортска правила ПСС
16. Сајам спорта 2019
17. Разно
Пошто су се сви сагласили са овим предлогом, дневни ред је једногласно усвојен.
Ад 1.
На предлог начелника једногласно је усвојен извештај са прве седнице начелништва
ПСС одржане 16.5.2018.године. Није било дискусије.
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Ад 2.
Присутни председници комисија поднели су краће извештаје о раду у протеклом
периоду, као и изнелли план активности за период септембар-децембар ове године.
Катарина Мановски (ПЛДТ)
Такмичарска сезона почиње новембра мсеца, тако да су у току припреме. Комисија је
одржала у протеклом периоду један састанак на ком је именовала селектора, тренера и
физиотерапеута репрезентације, и усвојила календар такмичења у 2019.години. У наредном
периоду су у плану припреме такмичара, као и драј тулинг радионица. Након тога почиње и
Куп СХС у оквиру ког ће бити оржана три кола. Поред тог такмичења у плану је и наступ на
колима Европског купа, где постоји могућност постизања добрих реѕултата. План учешћа на
колима Европског купа (7 кола је у плану) биће усклађен према финансијским могућностима.
Илија Кнежевић (ПТ)
Од претходног састанка начелништва одржано је два редовна кола Трекинг лиге Србије као
и Мастер куп у планинарском трекингу у оквиру Дана планинара у Липовцу. На Мастер
купу наступило је 125 учесника, на 4.колу у Сокобањи такмичило се 175, а на 5.колу у
Чортановцима 290 такмичара. Мастер куп и 4.коло у Сокобањи оправдали су очекивања док
је 5.коло у Чортановцима имало пропусте тако да јепрема оцени КПТ организатор није
оправдао очекивања. Коло ТЛС утопило се у организацију целе манифестације. У складу са
тим комисија је донела одлуку да у календару за наредну годину уместо Чортановаца уђе коо
у Прибоју. Комисија је донела одлуку да се клубовима учесницима ТЛС проследи допис да
сви такмичари требају да изврше регистрацију спортиста до 15.10., и да КПТ доставе бројеве
такмичарских књижица. Такмичари који не доставе бројеве так.кнјижица, тачније не изврше
регистрацију неће бити бодовани у генералном пласману ТЛС. До краја такмичарске сезоне
остала су још два кола (Рајац, Грза).
Славо Глушчевић (СП)
Спортки пењачи имају активности у току целе године, у претходном периоду су отварени и
запажени појединачни резултати. У току су припреме за Државно првенство које ће крајем
септембра месеца бити одржано на Рајцу. У току је реболтовање смерова и то је један од
најважнијих здатака комисије. Ситуација је ургентна пошто је према речима председника
комисије стање на појединим локацијама јако лоше. У току је реболтовање у Јелашничкој
клисури. Потребно је за комплетно санирање око 10.000 болтова. Потписан је уговор са
Министарством одбране у вези пројекта за реболтовање, вреддност уговора је 400.000
динара. Потребно је одржати семинар који је већ одобрен од стране УО али није одржан због
тога што се особа која је требаа да одржи семинар не јавља. Контактирани су словенци који
би могли да одрже семинар, али се ни они не јављају.
У одсуству председника осталих комисјиа краћи извештај на основу достављених
информација поднео је начелник, и то за комисију за планинарску оријентацију, комисију за
алпинизам, и комисију за високогорство и експедиције.
Ад 3.
Владислав Ценић (УО ПСС, ПАК Мосор Ниш) упознао је као будући председник
чланове начелништва са планом рада новооформљене комисије за планинско трчање. Поред
пана рада презентован је календар активности за 2019.годину, и предлог сазива комисије.
Чланови начелништва су сагласни са формирањем нове комисије.
Ад 4.
Комисија за сплеологију је донела план рада и усавршавања за 2019.годину са којим су
се чланови начелништва упознали и сагласили.
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Ад 5.
Комисија за младе је донела план рада и усавршавања за 2019.годину са којим су се
чланови начелништва упознали и сагласили. Андреј Ивошев ,п редседник КМ упознао је
чланове начелништва са предузетим активностима и изнео основне смернице у даљем раду.
Све комисије ужег састава начелништва позване су на сарадњу са овом комисијим Потребно
је да свака такмичарска комисија достави КМ извештај о учешћу младих такмичара у
њиховој организацији. Сарадња ће бити настављена и на камповима за младе италентоване
спортисте које ће спровести комисије у септембру и октобру.
Ад 6.
Начелник је члановима начелништва и председницима комисија презентовао кориговану
и дорађену верзију календара такмичења и манифестација, као и календар обуке и
усавршавања чланова ПСС 2019. Присутни су сагласни са предложеним планом и остало је
да начелник исправи неколико назива активности, и да такав календар за 2019.годину
предложи УО за усвајање..
Ад 7.
Календар активности, термин план – датумар треба променити. До наредне седнице
начелништва потребно је да се направи предлог. Поновно разматрање на наредној седници.
Ад 8.
Предлог измене правилника за звање Алпиниста, као и обрасци које је доставила
комисија за алпинизам још једном су проверени, и усклађени. Начелништво је једногласно
око ове тачке и предлаже УО да усвоји предложен правилник и обрасце.
Ад 9.
Председник и чланови начелништва су продискутовали о актуелном правилнику
Начелништва ПСС. Сви су позвани да провере актуелан правилник и да виде да ли је све
усклађено са начином на који сада функционише начелништво. Поновно разматрање на
наредној седници.
Ад 10.
До дана одржавања седнице начелништва издате су 192 такмичарске књижице. У овавези
смо да у складу са Законом о спорту извршимо регистрацију спортиста, и тај процес се мора
успешно завршити. Ко год се рангира и учествује у такмичењима у организацији
Панинарског савеза сСрбије мора да изврши регистрацију и поседује такмичарску књижицу.
Потребно је да се поново изврши притисак на клубове од стране начелника и такмичарских
комисија ПСС.
Ад 11
Актуена дешавања и проблематика везана за такмичења под окриљем Планинарског
савеза Србије је обрађена кроз неке од претходних тачака. Кроз ову тачку дискутовало се о
делегатима и судијама на такмичењима. Свако такмичење мора да има делегата и судију/е.
Потребно је радити и на школовању судија и на овом састанку је предложено да се размотри
могућност да се водичи и оперативни тренери позову на стручно усавршавање и да заврше
стручно усавршавање за звање судија. Комисија за усавршавање и обуку би требала да
размотрити могућност са високошколским установама и да да предлог како да се то уради.
Ад 12
Због обавеза према Спортском савезу Србије и Министарству омадине и спорта, као и
према чланицама савеза потребно је све информације о такмичењима под окриљем
Планинарског савеза Србије учинити јавним, публикованим, доступним... За то је потребно
договорити све начине на који ће се подаци достављати начелнику и канцеларији савеза, у
којим роковима, и који су то доступни канали за објављивање вести, извештаја, билтена.
Потребно је дефинисати из којих такмичења се резултати морају уносити на сајт Завода за
спорт и медицину спорта. Поред извештаја са такмичења на сајту савеза морамо имати и
извештаје делегата. Дефинисати процедуре и рокове на наредном састанку.
Страна 3 од 4

Ад 13
Председници комисија су присутне обавестили о својим предлозима за селекторе
репрезентација ПСС, док је за оне који нису били на седници информације дао начелник.:
- селектор репрезентације за вискогорство и експедиције – Миливој Ердељан/Илија
Андрејић.
- 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.
Кандидати за селекторе доставили су своје спортске биографије, а потребно је да комисије за
седницу Управног одбора дају своје образложње за предложене кандидате. Након процедуре
на наредној седници Управног одбора селектори ће доставити и свој план и програм рада.
Ад 14
На предлог Славе Глучшчевића убачена је тачка „безбедност“ у оквиру предложеног
дневног реда. Славо је предложио да се у оквиру комисија одради анализа безбедности на
такмичењима, обукама, активностима под окриљем Планинарског савеза Србије. Скренута је
пажња на чињеницу да појединци изводе обуке за које нису стручни и компетентни. О овоме
информисати и Комисију за превентиву и безбедност у планинама. Постоје небезбедне смери
које треба реболтовати, и та пењалишта су високоризична.
Ад 15
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 16
Светлана Вељковић, ген.секретар савеза информисала је присутне у вези активности око
припреме за предстојећи Сајам спорта. Све такмичарске комисије су позване да се укључе у
припрему око сајма, као и да на што бољи начин презентују своје активности.
Ад 17
Под тачком разно није било посебних тема, или дискусије.
Седница је завршена у 18:00 часова.
Извод из записника саставио:
Александар Марковић
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