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З А П И С Н И К  

са 11. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

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

Присутни чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, А. Марковић, И. Кнежевић, Н. Милошевић, В. 

Матковић, А. Ивошев, В. Токовић, У. Гвозден, А. Марковић, Ј. 

Драшковић, Ф. Демчовић, Р. Кнежевић, В. Ценић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: С. Радуловић 

Остали присутни: З. Контић ,Б. Божовић, Б. Мићић 

Време почетка седнице: 1210 

Пре почетка седнице председник Исо Планић се у име ПСС захвалио Б. Мићићу који 

је поклонио неколико књига за библиотеку ПСС. 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 10. 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. Разматрање предлога правилника 

6. Извештај Радне групе за израду нацрта предлога Статута ПСС 

7. Пријем нових чланова у ПСС  

8. Међународна сарадња и активности  

9.  Молбе, жалбе и дописи  

10.  Разно  

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.  
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1. Усвајање Записника са 10. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 10. редовне седнице 

Управног одбора.  

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

Председник ПСС је обавестио чланове УО да ће се убудуће записници пре усвајања 

на самој седници слати свим ОПО (Основним планинарским организацијама) ПСС и 

постављати на сајт Савеза.  

2. Преузете обавезе са претходних седница  

2.1. На сајту је објављена ажурирана листа планинарских објеката који се налазе у 

регистру ПСС, на списку се налази 31 објекат, очекују се допуне списка.Задужују 

се чланови УО да обавесте ОПО који се налазе у њиховој надлежности да доставе 

податке објеката како би се нашли у регистру. 

2.1.1 Задужује се комисија за објекте да до следеће седнице изради предлог 

графичког решења обележја која ће се налазити на објектима који се налазе 

у регистру планинарских објеката ПСС. 

2.2. В. Токовић је члановима УО дала на разматрање предлог изгледа Планинарског 

дневника који је одштампан у једном примерку и указала на извршене корекције. 

УО је једногласно донео одлуку да се задужи секретеријат да изврши финални 

преглед текста, прикупи понуде за штампу тиража у 1000 примерака, да са 

почетком 2020. године преда на штампање планинарски дневник и формира цену 

за чланство 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 су реализоване све предвиђене 

активности Савеза у периоду између две седнице УО. Извештаји комисија о 

активностима између две седнице УО су електронским путем достављени 

члановима УО. 

3.2. Све РА и ТА предвиђене календаром су одржане.  

3.3. Репрезентација Србије у ПОТ је освојила прво место на такмичењу у Првенству 

Балкана у планинарској оријентацији у организацији Балканске планинарске 

уније. Такмичење је организовано по јединственом новом правилнику који је 

донео и усагласио БМУ. Одржана су сва кола, сезона такмичења у планинарској 

оријентацији је  завршена. 

3.4. У току је такмичење СХС (Словеначко/Хрватско/Српски) куп у драј тулингу, 

одржана су два кола у Овчар бањи и Вараждину. Сви извештаји са резултатима су 

достављени члановима УО електронским путем и могу се наћи на сајту ПСС. 
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3.5. Сва кола у планинарском трекингу су одржана, сезона такмичења је завршена, 

генерални пласман Трекинг лиге Србије је послат члановима УО електронским 

путем и налази се на сајту ПСС. 

3.6. Завршена је сезона такмичења у планинском трчању, генерални пласман је послат 

члановима УО електронским путем и налази се на сајту ПСС. 

3.7. Кампови за младе и перспективне спортисте су одржани. Извештај је поднет 

ревизору и Министарству омладине и спорта. Извештај се налази на сајту. 

3.8. Комисија за спелеологију је извела значајну здружену међународну акцију Церје 

2019. Извештај са акције је послат члановима УО електронским путем и налази се 

на сајту ПСС. 

3.9. Начелник ПСС је члановима УО указао на корекције које су направљене у 

коначном плану такмичења, манифестација, обука и усавршавања за 2020. 

годину. Исти је електронским путем достављен члановима УО. 

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

План ће по завршетку Седнице бити постављен на сајт. 

3.10. Начелник је члановима УО послао електронским путем пример најаве 

високогорских успона (образац бр. 81) и задужио их да утичу на ОПО, у њиховој 

надлежности, да шаљу најаве благовремено према правилнику Савеза. 

Комисија за високогорство и експедиције је дала предлог УО да се формира 

Организациони одбор за националну експедицију, који би за задатак имао 

реализовање програмских циљева националне експедиције. Предложени састав 

Организационог одбора чине: А. Рашин, И. Планић и А. Марковић. Прихваћена 

је могућност проширења састава. УО је једногласно усвојио предлог. 

3.11. У току је пријава такмичара планинарских дисциплина за категорисање.Термин 

за подношење захтева, као и списак неопходне документације ће бити послати 

свим ОПО ПСС и истакнути на сајту Савеза.  

3.12. Активности у наредном периоду које ће бити одржане су: састанак начелништва, 

семинар стручног савета спортских стручњака и обука за делегате.Термини 

одржавања наведених активности ће бити истакнути на сајту, послати свим ОПО 

ПСС, спортским стручњацима и делегатима. 

3.13. Комисија за вођење регистра је поднела извештају ком наводи да Савез броји 

836 регистрованих спортиста. Извештај је послат члановима УО електронским 

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

наредни период 

4.1. Секретаријат је обавестио чланове УО да су подаци ПСС који се налазе на сајту 

УИАА у одељку о чланицама ажурирани и употпуњени фотографијом која 

репрезентује Савез. 

4.2. Секретеријат има за задатак да размотри обележја званичника у такмичарским 

дисциплинама ПСС. Ова обележја ће бити у употреби у наредној такмичарској 

сезони. Задужује се Ненад Лечић да припреми идејно решење и за следећу 

седницу УО. 

4.3. Координатор тима за израду пројектног задатка за израду новог сајта ПСС А. 

Ивошев присутне чланове УО упознао са предлозима измена сајта и нагласио да у 

следећој години савез приступа изради базе података чланова ПСС. Предлог 

пројектног задатка израде сајта је једногласно усвојен.  

Задужују се Н. Милошевић и А. Ивошев да направе визуализацију структуре 

ПСС. 

4.4. Компанија за осигурање ДДОР је пре почетка седнице послао понуду за 

осигурање чланова за 2020. годину.  Понуда је дата члановима УО на разматрање 

и на наредној седници коначна верзија ће бити предложена за усвајање. 

4.4.1. Извештај реализованих захтева за обештећење од осигуравајуће куће је 

члановима УО достављен електронским путем пре почетка седнице. 

4.4.2. Н. Трипковић председник комисије за превенцију и безбедност је сачинио 

процедуру за накнаду трошкова спасавања чланова ПСС у иностранству. 

Документ је послат члановима УО електронским путем.  

4.5. Задужују се комисије ПСС да у сарадњи са секретеријатом до краја календарске 

године обавбе инвентар опреме која им је дата на располагање. 

4.6. ПСС ће се и ове године  представити на Сајму спорта који ће се одржати у 

периоду 22 - 24. новембра 2019. године. Генерални секретар С. Вељковић је 

упознала чланове УО о припремама.  

4.6.1. Према календару активности ПСС награде и признања најуспешнијим 

спортистима се додељују 11.12.2019. у Београду на дан обележавања 

Светског дана планина. Секретаријат је у обавези да организује 

манифестацију. 

4.7. Секретеријат је у периоду између две седнице био у контакту са Марком 

Тешићем, експертом за имовинска питања у Сталној конференцији градова и 

општина Србије. Активности које су предузете су усмерене на решавање статуса 

школских објеката које користе ОПО ПСС, т.ј. регулисања статуса 

плланинарских домова/старих школа у општини Трстеник, Сјеница и Пријепоље. 
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Секретеријат је присутне чланове УО обавестио да се израда плана пута за 

решавање статуса плланинарских домова/старих школа приводе крају, у корист 

ОПО ПСС. 

4.7.1. На претходној седници УО је донео одлуку да ће ПСС издвојити средства 

за пројекат за набавку материјала неопходног за израду виа ферате и 

полигона за обуку за виа ферате када ПК Камена гора реши имовинско 

правни статус планинарског дома на локалитету на којем се одржавају 

обуке СВ у Сопотници. Пре почетка текуће седнице ПК Камен Гора је 

послала допис ПСС у ком наводе да нису у могућности да реше имовинско 

правни статус планинарског дома на локалитету на којем се одржавају 

обуке, јер се земљиште/објекат налази у власништву Републике Србије. ПК 

Камена гора је предлаже да се власништво над објектом пребаци са РС на 

локалну самоуправу, а локлана самоуправе да објекат/земљиште да на 

коришћење ПСС, а да ПСС уступи на коришћење објекат ПК Камена гора. 

Секретеријат је дао на разматрање предлог УО ПСС. УО је једноглано 

усвојио предлог да се уђе у процедуру са захтевом за изнајмљивање или 

преузимање имовине над објектом, који се налази у власништву Републике 

Србије. 

4.8. Секретеријат је члановима УО дао на увид Финансијски извештај ПСС са 

пресеком на датум 11.Седнице. 

4.9. ПСС ће организовати Симпозијум у 2021. години у којој ће се обележити и 

јубилеј ПСС. Радни назив теме Симпозијума ће бити „Планинарство, покрет и 

спорт између туризма и такмичарског спорта“. Дериват симпозијума ће бити 

зборник радова.  

4.9.1. Предложен је састав ОО (Организационог одбора) симпозијума, са 

могућим проширењем састава на предлог председника ОО: 

 Председник ОО сипозијума, Б. Мићић 

 Чланови ОО сипозијума, И. Планић и Д. Гогић 

4.9.2. Задужује се Издавачки савет да се изјасни о могућностима израде 

терминолошког речника који је потребно израдити до одржавања 

симпозијума. 

4.10. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је у периоду између две 

седнице одржала састанак са представницима ГСС. Тема састанка је била 

оспособљавање припадника ГСС за звање спортски спасилац у планинарству и 

добијање дозвола за рад од стране ПСС као гранског спортског савеза. 

5.  Разматрање предлога правилника 

Члановима УО ПСС су достављени следећи предлози правилника на разматрање:  

1. Предлог допуне и измене Правилника о организовању и извођењу  Републичких и 

Традиционалних планинарских акција, Републичких акција за младе и Дана 
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планинара Србије – УО су дати следећи предлози допуне и измене правилника на 

гласање: 

- Предлог за допуну члана 24 Правилника: Да предност у добијању организације 

РПА имају ОПО који су на бодовној листи учешћа на РПА у протеклој години 

међу првих 10 и који имају регистроване планинарске терене. 

- Предлога за измену члана 15 Правилника: Право организовања РА, ТА, РАМ и 

ДПС немају оне ОПО које су у претходном периоду организовали ове акције, а 

нису уопште или на време у писаној форми поднели наративни и финансијски 

извештај и попуњен образац бр. 2 као и оне ОПО које не доставе све податке у 

пријави на конкурс по члану 15. Овог правилника (пријаве се одбацују као 

непотпуне). 

- УО ПСС је једногласно усвојио предлоге измене и допуне правилника. 

2. Нацрт Правилника о вредновању резултата планинарско спортских 

организација/клубова на Данима планинара Србије за одређивање генералног 

победника –Правилник је дат на разматрање члановима УО до следеће седнице УО. 

6. Извештај радне групе за израду нацрта предлога измене статута ПСС 

Радна група за израду предлога Статута ПСС је електронским путем послала предлог 

иземене нацрта Статута ПСС и информисала УО о активностима везаним за измене 

Статута. Заказана је прва јавна расправа која ће бити одржана у Београду, 

27.11.2019.године. 

7. Пријем нових чланова у ПСС 

7.1. УО је једногласно усвојио одлуку Надзорног одбора да се ССУ „САИС“ из 

Књажевца, додели статус придруженог члана. 

7.2. УО је једногласно усвојио одлуку Надзорног одбора да се ППД „Орфеј“ из 

Београда - Земуна додели статус придруженог члана. 

8. Међународна сарадња и активности 

8.1. ЕРА 

Делегат/Представник ПСС Д. Гогић и председник ЕРЕ Б. Мићић су члановима 

УО поднели извештај са скупштине ЕРЕ која је одржана у периоду од 17. до 20. 

Октобра т.г. у Немачкој у Бад Ураху.  

8.1.1. Налаже се секретеријату ПСС да се до следеће седнице УО правилник 

Трекинг лиге Србије преведе на енглески језик. 

8.2. УИАА 

Делегат/представник И. Планић је члановима УО поднео извештај и утиске са 

скупштине УИАА која је одржана у периоду од 01.до 02. новембар т.г. 
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9. Молбе, жалбе и дописи 

9.1. Компанија „Zepter“ је послала допис ПСС кроз који предлаже сарадњу. УО је 

донео одлуку да ПСС приступи лојалити програму компаније „Zepter“ и 

активностима на изради уговора са компанијом, којим би се дефинисале посебне 

погодности које би компанија омогућила ПСС. 

9.2. Наташа Станковић Недељковић, водич ПСД Брђанка, је упутила допис Комисији 

за безбедност у планини, у ком обавештава да је поднела извештај о несрећном 

случају са смртним исходом члана ПД Челик, који се догодио на акцији ПК 

Брђанка.  

9.3. Слађана Бурсаћ је поднела жалбу на организацију планинских тура под окриљем 

ПД Авантуриста и ПСК Балкан. Веће части ПСС је путем дописа обавештено о 

наведеном проблему, и указало да решавање проблема првостепено није у 

њиховој надлежности већ у надлежности Већа части наведених ОПО ПСС. 

9.4. Председница комисије за нормативна акта Н. Милошевић је између две седнице 

била у коресподенцији са ПСД Копаоник на тему решавања актуелних проблема 

унутар друштва. С обзиром да коресподенцијом проблеми нису решени, УО  

ПСС у циљу изналажења решења повољног по целокупну планинарску 

организацију налаже Тиму за правну помоћ и медијацију да организује састанак 

са представницима ПСД Копаоника из Београда. 

9.5. Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са 

привременим седиштем у Лепосавићу је упутио ПСС предлог уговора за сарадњу. 

УО је једногласно донео одлуку  да се потпише уговор са наведеним факултетом. 

9.6. ПСК Јастребац из Крушевац је упутио позив руководству Савеза на свечану 

академију поводом 70 година постојања клуба.  

10. Разно 

10.1. УО је донео одлуку да овласти секретријат и Комисију за награде, признања и 

категоризацију ПСС да до наредне седнице донесе одлуку о додели признања 

ОО и појединцима поводом обележавања јубилеја на основу важећег правилника 

и о томе обавестити УО на наредној седници. 

10.2. Између две седнице одржан је састанак начелништва и наставног тима Службе 

водича у присуству Б. Мићића председника ЕРЕ. Изборни збор Службе водича 

ће бити одржан 07.12.2019. године у  планиарском дому Чарапићев Брест на 

Авали. Листа кандидата биће на сајту Савеза. 

 Записничар Председник ПСС 

 Марија Антић с.р. Исо Планић с.р. 


