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З А П И С Н И К  

са 9. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 15. јуна 2019. године у Косјерићу (Дани планинара Србије 2019) 

Присутни чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, А. Марковић (начелник), И. Кнежевић,   

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

А. Марковић, Ј. Драшковић, Ф. Демчовић, В. Ценић 

Генерални секретар: С. Вељковић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: Н. Трипковић, Љ. Станојевић, А. Рашин, З. Контић 

Време почетка седнице: 1230 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 8. редовне седнице УО ПСС 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

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

за наредни период 

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

наредни период 

5. Дани планинара Србије 2019. у Косјерићу 

6. Пријем нових чланова у ПСС 

7. Међународна сарадња и активности 

8. Молбе, жалбе и дописи 

9. Разно 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 8. редовне седнице УО ПСС 

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 8. редовне 

седнице Управног одбора. 

Обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

Нема преузетих обавеза са предходних седница. 
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3. Извештај о раду начелништва у периоду између две седнице и план 

активности за наредни период 

3.1. Начелник ПСС је присутне известио да је 90% активности предвиђених планом 

тј. календаром Савеза у периоду између две седнице УО испуњено. Извештаји 

комисија, о активностима између две седнице УО, су електронским путем 

достављени члановима УО. 

3.2. Начелник ПСС подсећа делегате да извештаји са РА морају бити достављени 

канцеларији ПСС и председнику Комисије за пешачење и планинарење 

најкасније 5 дана по одржавању акције. 

3.3. УО је упознат са дописом ГСС који је упућен ПСС. Дописом се тражи да се 

планинарске активности ОПО које нису предвиђене календаром ПСС 

пријављују ГСС-у месец дана пре одржавања истих преко Комисије за 

превентиву и безбедност ПСС. 

3.4. Задужују се чланови УО да ОПО из своје надлежности контактирају како би 

организовале пешачење непланинарске популације у оквиру рекреативне 

манифестације Дан пешачења која ће се одржати дана 14. септембра т.г. широм 

Србије у организацији ОПО ПСС под покровитељством ПСС. 

3.5. Начелништво ПСС ће предузети мере према ОПО који организују активности 

истовремено са најзначајнијим манифестацијама ПСС: Данима планинара и 

Дану пешачења. 

3.6. УО налаже Комисији за планинарску оријентацију да у наредном периоду, а 

најкасније до краја ове календарске године, сачини Правилник о организацији 

планинарских оријентационих такмичења ПСС како би се примењивао у 

следећој такмичарској сезони тј. години.  

Налаже се Комисији за планинарску оријентацију да упути спортске стручњаке 

и бивше такмичаре из ове такмичарске дисциплине на обуку за делегате и 

судије. 

3.7. УО се сагласио са предлогом Комисије за високогорство и експедиције да иста 

убудуће ради у следећем саставу: 

1. Александар Рашин – председник 

2. Владан Милошевић 

3. Жаклина А. Стевановић 

4. Зоран Ковљенић 

5. Илија Андрејић 

6. Биљана Савковић 

3.8. Комисији за планинарске објекте прикључио се Ненад Лечић. 

Председница комисије је замолила чланове УО да контактирају ОПО из своје 

надлежности и подстакну их да доставе податке о планинарским објектима на 

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

наредни период 

4.1. Планинарски савез Србије је “Skyrunning” асоцијацији, дана 13. маја т.г., 

упутио допис: Интеграција Српске скајранинг асоцијације у Планинарски 

савез Србије. 

 Одговор није стигао до почетка Седнице. 

4.2. Донета је одлука да ће Радна група за израду нацрта предлога измене Статута 

ПСС имати састанак 31. августа 2019. године у Овчар Бањи. 

Потребно је да чланови УО своје предлоге измене Статута ПСС пошаљу Неди 

Милошевић, координатору радне групе, електронским путем најкасније до 28. 

августа т.г. 

4.3. ПД Жежељ из Крагујевца је Савезу упутио питања у вези са планинарским 

домовима и трансверзалама. Допис је прослеђен Комисији за планинске терене 

и Комисији за планинарске објекте. 

4.4. УО налаже Комисији за планинске терене да до краја године сачини  

процедуру о начину прикупљања, чувања и презентовању података о фератама, 

пењалиштима, полигонима и вежбалиштима ПСС. 

4.5. УО је упознат са садржајем дописа Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије о именовању лекара који ће бити задужен за контакт између 

Завода и Планинарског савеза Србије ради достављања податка посебне 

осетљивости (усалгашавање са наступајућим Законом о заштити података о 

личности). 

УО је једногласно одлучио да именује Наташу Станковић Недељковић за лице 

задужено за контакт. 

4.6. УО је донео одлуку да започне рад на изради предлога новог сајта ПСС. 

Андреј Ивошев је именован за координатора активности. На предлог 

секретаријата формиран је тим којег, осим координатора чине: А. Марковић-

Маре, И. Планић, С. Вељковић и Д. Танасковић. Задатак тима је да до краја 

године сачини предлог пројектног задатка за израду новог сајта. 

4.7. На предлог Секретаријата, УО је једногласно донео одлуку о плану јавних 

набавки мале вредности за 2019. годину за Кампове за младе перспективне 

спортисте ПСС у 2019. години. 

4.8. На предлог Секретаријата ПСС, УО је једногласно донео одлуку о усвајању 

Предлога редовног годишњег програма националног гранског савеза којим се 

остварује општи интерес у области спорта кроз организовање кампова за 

перспективне спортисте ПСС у 2020. години. 

5. Дани планинара у Косјерићу  

На наредној седници УО ПСС биће размотрени извештаји организатора и делегата 

о  Данима планинара у Косјерићу обзиром да се 09. седница УО одржава управо на 

месту и у време одржавања ове манифестације. 

Донета је одлука да се приступи изради правилника којим ће се уредити систем 

јединственог вредновања резултата такмичења ОПО у планинарским спортским 
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дисциплинама на манифестацији Дани планинара. Циљ је да се Дани планинара 

уреде као такмичење ОПО у планинарским спортским дисиплинама. Тиме ће 

манифестација добити статус првенства Србије у планинарско спортским 

дисциплинама и на њој ће се добијати првак Србије у планинарско - спортским 

дисциплинама. 

6. Пријем нових чланова у ПСС 

9.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПД Радочело из 

Ушћа додели статус придруженог члана. 

7. Међународна сарадња и активности 

7.1. БМУ 

- Одржан је састанак БМУ у Корчи, Албанија, 24.- 26.05.2019. године. 

За новог председника БМУ изабран је Мартин Шолар (Словенија), за 

секретара Драган Булатовић (Црна Гора). 

Том приликом је Андреј Ивошев (члан УО ПСС и председник Комисије за 

младе ПСС) изабран за члана Управног одбора БМУ. 

- На састанку БМУ је донета одлука да се представници чланица БМУ 

састану и сачине Правилник о такмичењу у планинарској оријентацији на 

нивоу БМУ. Састанак  ће бити организован у Србији до краја јула. 

 В. Матковић задужен је за организовање састанка. 

8. Молбе, жалбе и дописи 

Организатор 5. кола трекинг лиге Србије које је одржано у Прибојској Бањи  

усменим путем је изразио незадовољство начином ангажовања ГСС на овом 

такмичењу. Очекује се извештај ГСС са овог такмичења. УО налаже организатору 

да о разлозима незадовољства обавести Ненада Трипковића који је задужен за 

контакте са ГСС. 

9. Разно 

На предлог Службе водича ПСС и Комисије за награде, признања и категоризацију 

ПСС, Управни одбор је донео одлуку да се Дејану Антићу, Слободану Жарковићу, 

Хелени Ламбић и Обраду Кузељевићу доделе одговарајућа признања у складу са 

Правилником о додели признања ПСС за допринос пројекту изградње ферате у 

Горњачкој клисури. 

Време завршетка седнице: 1410 
 

 Записничар Председник ПСС 

 С. Вељковић с.р. Исо Планић с.р. 


