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З А П И С Н И К  

са 10. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 19. септембра 2019. године у Београду (просторије ПСС)  

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

Милошевић, А. Ивошев, У. Гвозден, А. Марковић, Ј. Драшковић, 

Н. Сударов, Р. Кнежевић, В. Ценић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Надзорни одбор: M. Ињац 

Веће части: /  

Остали присутн: Љ. Станојевић, З. Контић , Н. Лечић, Б. Мићић 

Време почетка седнице: 1215 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 9. 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. Коначни план такмичења, манифестација, обука и усавршавања за 2020. 

годину 

5. Извештај са манифестације Дани планинара Србије 2019. у Косјерићу  

6. Извештај секретаријата о раду између две седнице УО и план 

активности за наредни период  

7. Разматрање предлога правилника 

8. Извештај Радне групе за израду нацрта предлога измене статута ПСС 

9. Пријем нових чланова у ПСС  

10.  Међународна сарадња и активности  

11.  Молбе, жалбе и дописи  

12.  Разно  

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.  
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1.Усвајање Записника са 9. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 9. редовне седнице 

Управног одбора.  

С обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен.  

2. Преузете обавезе са претходних седница  

2.1. Тим оформљен за израду прегледа новог сајта ПСС је почео са радом. 

Координатор тима А. Ивошев је присутне чланове УО упознао са 

предлозима измена сајта. Тим ће наставити рад и припремити коначан 

предлог за наредну седницу. 

2.2. Начелник ПСС А. Марковић ради на припреми предлога правилника кроз 

који ће се објединити резултати ОПО ПСС са свих активности на Данима 

планинара, како би се правилник примењивао већ од 2020. године са циљем 

да манифестација добије карактер Државног првенства на ком ће се ОПО 

ПСС такмичити за титулу клубског Државног првака у планинарству. 

2.4. Предлог изгледа Планинарског дневника одштампан у два примерка је дат на 

разматрање члановима УО ПСС. 

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. Од 33 планиране 

активности 5 није одржано.  

3.2. РА Дан пешачења је по мишљењу начелника ПСС надмашио очекивања по 

питању масовности, учешће је узело 17.233 учесника, на 94 локације у 

организацији 90 ОПО ПСС. Начелник се захвалио свима који су учествовали 

у организацији манифестације. 

3.3. Између две седнице УО одржана је седница начелништва и састанак са 

председницима комисија ПСС. 

3.4. На захтев Министарства омладине и спорта послат је допис са предлозима 

критеријума и мерила за рангирање спортиста Планинарског савеза Србије, а 

у циљу категорисања такмичара из планинарских дисциплина: алпинизам, 

високогорско планинарење, спортско пењање на природној стени, пењање у 

леду и драј тулинг, планинарска оријентација и планинарско трчање. 

3.5. Акција „34.Јесењи успон на Гудурички врх“ губи статус Републичке акције и 

третираће се као Традиционална акција, одлуком КПП ПСС.Због тога што је 
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ПСД „Вршачка кула“ из Вршца самовољно променило датум одржавања 

своје акције. Уместо планом ПСС предвиђеног датума 27.10.2019.г. акција ће 

бити одржана 28.09.2019.године. Обавештење ће бити објављено на сајту 

ПСС. 

3.6. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је члановима УО 

електронским путем послала извештај о броју издатих уверења по 

завршеним обукама од јанура до септембра 2019. год. Председница комисије 

Н. Милошевић је истакла да је приметан напредак и да комисије редовно 

подносе извештаје о завршеним обукама. 

3.7. У наредном периоду предстоји састанак начелника ПСС са селекторима 

националних репрезентација 

3.8. Задужује се Комисија за Рад са младима да до следеће године укључи већи 

број младих чланова ПСС у систем такмичења. 

4. Коначни план такмичења, манифестација, обука и усавршавања за 2020. 

годину 

Коначни план такмичења, манифестација, обука и усавршавања за 2020. годину 

је електронским путем достављен члановима УО. 

Предложени календар активности ПСС за 2020. годину је једногласно усвојен. 

5. Извештај са манифестације Дани планинара Србије 2019. у Косјерићу 

Извештај са РА “Дани планинара Србије 2019” је електронским путем достављен 

члановима УО. 

Чланови УО ПСС су констатовали и сложили се да је број учесника у акцији 

већи него претходне године, као и да су све предвиђене активности реализоване. 

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

наредни период  

6.1. Секретеријат ПСС је обавестио присутне чланове УО да ПСС броји 18.426 

чланова и да је масовност један од четири стратешка циља ПСС. Као и да је 

од почетка године израђено 802. такмичарске књижице. 

6.2. Склопљен је уговор између ПСС и ГСС којим се регулишу међусобни 

односи и обавезе ГСС приликом обезбеђивања манифестација и такмичења 

из календара ПСС. Уговором је прописано да ће ПСС прихватати једино 

оне извештаје ГСС о обезбеђивању активности ПС у којима су наведени 

чланови ГСС са бројевима њихових планинарских легитимација. Чланови 

ГСС који учестују у обезбеђењу акција ПСС морају бити чланови ОПО 

ПСС. 
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6.3. Генерални секретар ПСС је електронским путем члановима УО проследила 

допис о условима под којима ће ПСС издавати Уверења о завршеној обуци. 

Чланови УО су се сагласили са истим, те ће бити послат свим ОПО и 

Комисијама ПСС електронским путем. 

6.4. Канцеларија ПСС је путем поште добила допис од Градске управе града 

Београда – Секретаријата за имовинско правне послове којим се Савез 

обавештава да је потребно да у предвиђеном року достави захтев као и 

пропратну документацију за закључивање уговора о закупу простора који 

користи. Захтев је достављен Секретаријату у датом року, очекује се позив 

за потписивање уговора.  

6.5. У периоду између две седнице одржан је састанак са директором Завода за 

спорт и медицину спорта. Тема састанка је била обезбеђивање услова за 

тренинг и такмичења зе пењање у леду и драј тулингу на вештачкој стени 

која се гради на Кошутњаку. 

6.6. Чланови УО су упознати са дописом који је Комисија за признања, награде 

и категоризацију ПСС послала као одговор на мишљење поверенице за 

заштиту родне равноправности Бранкици Јанковић донето по притужби 

Јелене Јаковљевић.  

6.7. Председница комисије за Нормативна акта Н. Милошевић је на захтев ПСД 

Копаоник послала допис са траженим мишљењем и напоменула да ће у 

наредном периоду бити одржан и састанак. 

6.8. Комисија за Планинарске објекте је послала ажуриран списак планинарских 

објеката који су у надлежности ПСС. Списак је електронским путем послат 

члановима УО и биће истакнут на сајт ПСС. Наредна актвност комисије је 

да сви објекти који се налазе у систему ПСС добију видљива обележја са 

њиховим категоријом која ће бити истакнута на самом објекту. 

 Састанак са Марком Тешићем, експертом за имовинска питања у Сталној 

конференцији градова и општина Србије одржан је у Београду 21.08.2019. 

године. Састанак је одржан након консултација са стручњацима из 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На састанку је 

разматран проблем статуса школских објеката које користе ОПО ПСС. 

Договорени су наредни кораци ради регулисања статуса плланинарских 

домова/школа у општини Трстеник, Сјеница и Пријепоље. 

6.9. ПСС ће се и ове године представити на Сајаму спорта који ће се одржати у 

периоду 22.- 24. новембар 2019. године. За координатора и организовање 

активности на сајму задужује се генерални секретар. 

На предлог Секретеријата УО је једногласно донео одлуку да се награде и 

признања не додељују на Сајму спорта већ да се та манифестација одржи 

11.12.2019. у Београду на дан обележавања Светског дана планина. 
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6.10. У наредном периоду биће расписан конкурс за новог уредника Фејсбук 

странице. 

6.11. Налаже се уредништву Планинарског гласника да Билтен са резултатима 

ПСС буде објављен у првом броју који буде издат у 2020. години како би 

могао бити доступан делегатима на предстојећој Скупштини у марту 2020. 

6.12. У току наредне године ће бити организован симпозијум о перспективама 

планинарства. 

7. Разматрање предлога правилника 

Члановима УО ПСС су дати следећи правилници на разматрање, предлози измене 

правилника електронским путем су послате члановима УО. У изменама 

правилника учествовали су председници Комисија ПСС, Начелник ПСС и 

Председница комисије за Нормативна акта. 

1. Правилник за звање „Алпиниста – млађи приправник“ – УО ПСС је 

једногласно усвојио предлог измене правилника. 

2. Пословник о раду комисије за аплпинизам Планинарског савеза Србије“ – УО 

ПСС је једногласно усвојио предлог измене правилника. 

3. Правилник о стручњацима о спорту и службеним лицима Планинарског савеза 

Србије са пратећим обрасцима“ – УО ПСС је једногласно усвојио предлог 

измене правилникаи пратеће обрасце. 

4. Правилник о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе за 

рад спортских стручњака. “ – УО ПСС је једногласно усвојио предлог измене 

правилника. 

5.  Регистрациони правилник са пратећм обрасцима – УО ПСС је једногласно 

усвојио предлог измене правилника. 

8. Извештај Радне групе за израду нацрта предлога измене Статута ПСС 

Радна група за израду нацрта предлога статута ПСС је члановима УО 

електорнским путем послала предлог измене нацрта Статута ПСС, чланови УО 

су упознати са изменама којим ће се Статут усагласити са одредбама Закона о 

спорту. 

Чланови УО су једногласно прихватили предлог нацрта предлога Статута ПСС. 

Нацрт предлога ће од стране канцеларије ПСС бити упућен ОПО ПСС на јавну 

расправу након које ће Радна група уобличити коначни предлог Статута ПСС. 

Рокове и јавну расправу ће утврдити и координирати Радна група. Предлог 

Статута ће се разматрати и усвајати на наредној Скупштини ПСС у марту 2020. 
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9. Пријем нових чланова у ПСС  

9.1. УО је једногласно усвојио одлуку Надзорног одбора да ПСД „Сова Алма 

Монс“ из Сремске Митровице, није доставио потребну документацију и даје 

им се рок од 60 дана да је доставе.   

9.2. УО је једногласно усвојио одлуку Надзорног одбора да ССД „САИС 

Књажевац“ из Књажевца, није ускладио статут са статутом ПСС, дат им је 

рок од 60 дана да копригују статут и да га доставе НО ПСС. 

10. Међународна сарадња и активности  

10.1. БМУ 

Комисија за планинарску оријентацију ПСС је, заједно са представницима 

Планинарског савеза БиХ и Планинске звезе Словеније, на састанку 

одржаном на Рајцу сачинила Правилник о такмичењу у планинарској 

оријентацији на нивоу БМУ. 

10.2. ЕРА 

ЕРА ће ове године у периоду 17.- 20. октобар т.г. у немачкој одржати 

годишњу скупштину као и прославу 50. годишњице ЕРА. Том приликом Д. 

Гогић ће представљати ПСС. 

10.3. УИАА и ЕУМА 

На Кипру се одржавају годишња скупштина УИАА у периду 01.- 02. 

новембар 2019. и ЕУМА 03. Новембра 2019. године, ПСС ће представљати 

Исо Планић. 

Л. Попари члану комисије за планинарење УИАА истиче мандат. За 

учешће у раду наведене комисије УО ПСС предлаже Катарину Мановски 

(са једним уздржаним гласом). 

11. Молбе, жалбе и дописи  

11.1. Милан Винцуловић је испред групе планинара из ПСК Победа је послао 

допис ПСС. Допис се односи на угрожавање животне средине на Авали. 

Допис се прослеђује ПСК Победа, ПСК Авала и ПС Београда. 

11.2. ПК Камена Гора и СВ се обраћају ПСС у вези са центром за обуку СВ у 

Сопотници са молбом ПСС за издвајање средстава за набавку материјала 

неопходног за израду виа ферате и полигона за обуку за виа ферате. Износ 

који је тражен од ПСС је приложен у допису са спецификацијом 

материјала. УО ПСС је донео одлуку да ће ПСС издвојити средства за 

наведени пројекат када ПК Камена гора реши имовинско правни статус 

планинарског дома на локалитету на којем се одржавају обуке.  
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11.3. ПК Тара из Бајине баште је упутио молбу ПСС за помоћ у изградњи 

планинарског дома. Комисија за планинарске објекте ће из свог дела 

буџета помоћи изградњу објекта у износу од 100.000,00 РСД. 

12. Разно  

12.1. Л. Попара испред Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је 

послао предлог на разматрање УО да се повећа цена уверења због трошкова 

које комисија сноси за израду и слање уверења. 

 УО ПСС је једногласно донео одлуку да ће цена уверења од 2020. године  

износити: 

1. За основну планинарску обуку 100,00 РСД  

2. За обуке и усавршавања осим основне планинарске обуке 300,00 РСД 

12.2. УО ПСС је једногласно донео одлуку да се наредне године повећа цена 

чланарине/маркице ПСС за 100,00 РСД. Цена маркице у 2020. години ће 

износити 500,00 РСД. 

 Записничар Председник ПСС 

 Марија Антић с.р. Исо Планић с.р. 


