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З  А  П И С Н И К 

 

са 4. седнице XXII. сазива Начелништва ПСС одржане 30.08.2019. у просторијама Савеза, 

Андрићев венац 2, Београд 

 

Присутни:  

Александар Марковић начелник, Славо Глушчевић (Комисија за спортско пењање), 

Владислав Ценић (Комисија за планинско трчање), Војислав Шкрбић (КА), Владислав 

Матковић (КПО). Седници је присуствовао и Миливој Ердељан, председник КИООДР. 
 

Одсутни: Илија Кнежевић (Комисија за планинарски трекинг), Kaтарина Мановски 

(Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулинг), Александар Рашин (КВЕ), Весна 

Стојковић (Стручни савет спортских стручњака). 
 

Седницу је у 14:15 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног 

дневног реда за ову седницу:  
 

ДНЕВНИ РЕД:  
 

1. Усвајање записника са претходне седнице; 

2. Реализација плана рада комисија Начелништва ПСС за 2019. годину;    (подношење 

краћег извештаја председника  Комисија); 

3. Календар такмичења и манифестација, календар обуке и усавршавања ПСС 2020 

4. Предлог нових правилника и измене и допуне правилника и образаца 

5. Категоризација спортиста ПСС 

6. Регистар спортиста (такмичарскe књижицe, прикупљање документације);  

7. Поступак уношења записника, резултата, извештаја и најава на сајт ПСС;  

8. Кампови за младе и перспективне спортисте ПСС 

9. Разно 
 

Дневни ред је једногласно усвојен. 
 

Ад 1. 

       На предлог начелника једногласно је усвојен извештај са треће седнице начелништва 

ПСС. Није било дискусије. 

 

Ад 2. 

       Присутни председници комисија поднели су краће извештаје о раду у протеклом 

периоду, и најавили активонсти у наредном периоду. 
 

Влада Матковић (ПОТ) 

        У току су такмичења у планинарској оријентацији, предстоји организација кампа за 

младе и перспективне спортисте. За Лигу Србије у планинарској оријентацији одује се 

6.кола, а само је Авала ноћно обавезно коло. Рађен је на усвајању новог правилника за 

Балкански шампионат, након иницијативе на састанку БМУ на Корчи одржан је заједнички 

састанак на Рајцу, у организацији ПСС. Након БМУ правилника у плану је промена 

правиника ПСС.  

 

Војислав Шкрбић (КА) 

        Активности се одвијају према плану рада комисије. Постоје проблеми у раду 

репрезентације, иницијатива ће ићи у смеру да се искључи из репрезентације сваки позвани 

алпиниста који се два пута не одазове на позив. У припреми камп за младе и перспективне 

алпинисте. Разматрано је и предавање алпинистичких картона, као и бодовање истих почев 

од наредне године.  
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Славо Глушчевић (СП) 

        Одржано је Државно првенство на Бељаници, док Државно првенство у дисциплини 

болдер планирано да се одржи у Врмджи није одржано. Спортски пењачи не учествују на 

такмичењима у земљама у окружењу и начелништво ПСС инсистира да се наши спортски 

пењачи активније одазивају и учествују на таквим такмичењима. Комисији је од 

Начелништва дат налог да сачини предлог како да се врхунски резултати спортских пењача 

ПСС у наредној сезони остварују у контролисаним условима, на пењалиштима у Србији.  

 

Владислав Ценић (КПЛТ) 

        Одржана су три кола у премијерној сезони Првенства Србије у планинском трчању. Ова 

нова такмичарска дисциплина у оквиру ПСС напредује, уз констатацију и да постоје мањи 

проблеми у организацији. 

 

У одсуству других председника комисије краће информације о раду тих комисија (ДТПЛ, 

КПТ, КВЕ). 
 

Ад 3. 

Начелништво је једногласно усвојило предлог календара активности и план обука и 

усавршавања ПСС за 2020.годину, и позвало УО да усвоји план на првој наредној седници.  
 

Ад 4. 

       Члановима Начелништва на разматрање дати су следећи правилници и један пословник о 

раду: 1. Правилник за звање „Алпиниста – млађи приправник“; 2. Пословник о раду комисије 

за аплпинизам ПСС“; 3. Правилник о стручњацима о спорту и службеним лицима 

Планинарског савеза Србије са пратећим обрасцима“; 4. Правилник о начину и поступку 

издавања, обнављања и одузимања дозволе за рад спортских стручњак”; 5. Регистрациони 

правилник са пратећим обрасцима Начелништво је једногласно усвојила предлоге нових, те 

измена и допуна правилника, као и пословника о раду КА. 

 

Ад 5. 

        Присутним председницима комисија је предочено који правилници су актуелни у 

2019.години за категоризацију врхунских спортиста ПСС, те спортиста сениоркског и 

јуниорског ранга. Важећи су: Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста 

МОС; те Правила о додатним критеријумима за категоризацију од 25.12.2018.године. 

 

У случају да је потребно радити допуну или измену Правилника о додатним критеријумима 

за категоризацију спортиста налаже се комисијама да до 15.10.2019.године доставе своје 

предлог измене правиника. Исто важи и за Правилник о ближим условима и критеријумима 

за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане 

помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама. 
 

Ад 6. 

        До ове седнице Начелништва издате су 802 такмичарске књижице. Тај број 

такмичарских књижица издат је за спортисте из 51 ПСО/клуба. 
 

Ад 7. 

       Обавеза Начелништва и такмичарских комисија је да се извештаји и резултати нађу на 

сајту савеза. За такмичења и активности из календара ПСС потребна је и најава. Након 

такмичења потребно је у што краћем року доставити резултате, иизвештаје и фотографије. 

Поред наведених информација на сајту је обавезно у предвиђеном року да се поставе и 

извештаји делегата и судија. Миливој Ердељан је инсистирао од Начелништва да се 

резултати чланова ПСС презентују и промовишу у медијима, и нагласио да је то један од 

најважнијих задатака руководства савеза. Начелник је на себе преузео обавезу отварања 

сарадње са медијима. Константовано је да је обавезно да се обезбеди редовно извштавање 

медија са такмичења ПСС. 
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Ад 8. 

     Ближе се кампови за младе и перспективне спортисте који се у сарадњи са МОС спроводе 

сваке године. Припреме су у току. Координатор је Андреј Ивошев, председник Комисије за 

рад са младима. У контактима је са Секретаријатом и председницима комисија, и све иде по 

плану, припреме за кампове се одвијају онако како је и предвиђено.  
 

Ад 9 

     Под тачком разно није било дискусије. 

 

 

 

Седница је завршена у 17 часова. 

 

 

 

 

Извод из записника саставио: 

Александар Марковић 


