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З А П И С Н И К  

са 12. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 26. децембра 2019. године у Београду (просторије ПСС)  

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

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

Марковић,  Ј. Драшковић, Р. Кнежевић, В. Ценић 

Генерални секретар: / 

Надзорни одбор: М. Ињац 

Веће части: / 

Остали присутн: В. Шкрбић, Љ. Станојевић, С. Глушчевић, Р. Вукосављевић, Д. Божовић, 

З. Контић, К. Мановски, Б. Божовић, Н. Трипковић, М. Ердељан, Б. 

Мићић,  Ж. Арсић Стевановић, Д. Бабовић 

Време почетка седнице: 1210 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 11. 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. Категоризација спортиста 

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

наредни период  

5. а) Извештај издавачког савета  

6. Разматрање предлога правилника 

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

8. Пријем нових чланова у ПСС  

9. Међународна сарадња и активности  

10. Молбе, жалбе и дописи  

11. Разно  

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.  
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1. Усвајање Записника са 11. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 11. редовне седнице 

Управног одбора.  

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

 

2. Преузете обавезе са претходних седница  

2.1. Планинарски савез Србије и комисије ПСС имају обавезу да изврше попис опреме 

која је у власништву ПСС. Форма обрасца за попис је достављена свим 

комисијама. Већина комисија је послала попуњене обрасце. У току наредне 

недеље следеће комисије: Комисија за информисање и пропаганду, Изидавачки 

савет, Комисија за пењање у леду и драј тулинг, Комисија за вођење регистра, 

Комисија за планинарске објекте, Комисја за заштиту природе и планина, 

Комисија за награде, признања и категоризацију, Комисија за обуку и 

усавршавање у планинарству, Комисија за маркетиншку делатност, Комисија за 

планинарски трекинг, Комисија за планинарење и пешачење требају да доставе 

попуњене обрасце. 

2.2. 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 били унети  у регистар и на сајт ПСС. 

2.3.  Између 2 седнице УО одржан је сатанак чланова ОО Симпозијума на тему 

„Планинарство, покрет и спорт између туризма и такмичарског спорта“ који ће 

бити одржан у 2021. години. Симпозијум ће имати карактер стручног скупа и 

саветовања.  

Предложене теме Симпозијумa су: 

- Планарске дисциплине и њихова перспектива, 

- Планинарство и информационе технологије, 

- Планинарство и млади / Планинарство у функцији образовања и васпитања, 

- Улога планинарства у заштити природе планина, 

- Социјални аспект планинарства, 

- Планинарство у функцији борбе против социјалне изолације, 

- Улога спортских стручњака на тему планинарских активности, 

- Информално и неформално образовање у планинарству, 

- Планинарство и активни туризам, 

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

за наредни период  

Начелник ПСС је присутне известио да су све активности предвиђене 

календаром Савеза у периоду између две седнице УО извршене. Извештаји 

комисија о активностима између две седнице УО су електронским путем 

достављени члановима УО 

3.2. Комисија за пењање у леду и драј тулинг 

 Такмичарска сезона за пењање у леду и драј тулинг је у току. Сви извештаји са 

резултатима су достављени члановима УО електронским путем и видљиви су на 

сајту ПСС. 

3.3. У периоду између две седнице у просторијама Савеза су одржани обука и испит 

за делегате као и семинар спортских стручњака. Према подацима Комисије за 

вођење регистра ПСС броји 52 тренера, 59 спортских водича, 9 инструктора, 27 

судија, 29 делегата и 4 спортска менаџера. 

3.4. Комисија за планинарење и пешачење 

3.4.1. Председник Комисије за планинарење и пешачење предлаже да се број 

традиционалних акција које су предвиђене календаром ПСС у 2021. 

години смањи на 25 акција. 

УО ПСС је наложио А. Марковићу да до следећег УО састави предлог измене 

правилника и да се исти стави на гласање. 

3.5. Комисија за алпинизам и турно скијање 

Председник комисије за алпинизам и турно је поднео извештај комисије за 2019. 

годину електронским путем и видљив је на сајту ПСС. 

3.6. Служба водича 

3.6.1. Изборни збор СВ је одржан 07.12.2019. године у планинарском дому 

Чарапићев брест на Авали. За начелника службе водича изабран је З. 

Контић.  

3.6.1. Број активних водича са важећом дозволом за рад је 59, а 163 водича 

испуњава услове за добијање лиценце. 

3.6.2. Начелник је присутним члановима УО изложио први предог са збора СВ о 

укидању висинског лимита за вођење и прецизираним условима за 

приступ обукама. За обуку за другу категорију предходно ће бити 

потребно да кандидат обави најмање десет зимских успона са употребом 

дереза и цепина. За прву Б категорију тј. леднички течај, кандидат треба 

прво да има најмање пет успона на врхове изнад 4000 мнв са преласком 

преко терена под снегом и ледом и по завршеној обуци моћи ће да води на 

висине до 6000 мнв. Кандидат прве Б категорије стиче право на статус 
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водича прве категорије са правом да води на свим висинама и под свим 

условима пошто је у предходном статусу водио најмање 5 успона преко 

ледника и сам остварио успон на висину од најмање 7000 мнв. 

Предлог је усвојен једногласно од стране УО. 

3.6.3. Други предлог са збора СВ je о начину стручног усавршавања пешачких 

водича, је да се "планински пешачки водичи" убудуће оспособљавају на 

исти начин као и водичи треће категорије, осим што ће им из обуке бити 

искључена употреба техничких средстава при кретању, осим пешачких 

штапова. З. Контић је изложио предлог Збора, да се постојећим пешачким 

водичима продужи важење дозволе за период од три (3) године и да је у 

том периоду неопходно, да сви положе стручне испите на акредитованој 

установи и да похађају обуку по новом правилнику (за 3 категорију без 

технике), без пријемног испита (постојећа дозвола је потврда о положеном 

пријемном). 

Предлог је усвојен једногласно од стране УО и задужује се СВ да до 

следеће седнице УО сачини предлог плана преобуке постојећих водича 

пешачких тура који ће се усвајати на следећој седници УО. 

 

3.7. Комисија за превентиву и безбедност у планинама 

Комисија за превентиву и безбедност у планинама је поднела извешај о раду у 

2019. 

3.7.1. Између две седнице УО Комисија је Антидопинг агенцији Републике 

Србије послала допис у ком се наводи даје извршено четири антидопинг 

контроле на такмичењима у организацији Планинарског савеза Србије у 

2019. години, на државном првенству у спортском пењању, и том приликом 

су контролисана два учесника овог такмичења као и на међународним 

такмичењу пењању у леду где су такође тестирана два учесника. Кроз 

допис је навео и дисциплине у којима се може вршити контрола у 2020. 

години, а које су такмичарског карактера као што су: Планинарски трекинг, 

спортско пењање, планинарска оријентација, планинско трчање, пењање у 

леду и драј тулинг. 

3.7.2. Послат је допис ГСС-у са списком од 36 акција, које је потребно да 

обезбеђују у току 2020. године. 

Председник комисије је замолио да се свим ОПО ПСС пошаље допси у 

коме се наводи да организатори акција које нису предвиђене календаром 

ПСС, не шаљу захтев за услугу обезбеђења директно ГСС-у, већ 

канцеларији Савеза. 

3.7.3. Током 2019. године укупно је било 8 пријава повреда ка осигуравајућој 

кући, што је знатно мање у односу на прошлу годину. 

3.7.4. УО ПСС је дата на разматрање понуда осигурања чланства за 2020. 

осигуравајуће куће ДДОР. Осигурање ће се састојати из два дела: 
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- основно осигурање које ће ићи уз месечну чланарину и 

- други степен осигурања, полиса осигурања гласиће на име осигураника и 

биће достављена Основној планинарској организацији. 

УО је једногласно донео одлуку о прихватању понуде осигурања 

осигуравајуће куће ДДОР.  

Допис о условима и начину коришћења другог степена осигурања биће 

послат свим ОПО ПСС електронским путем. 

3.8. Начелник је обавестио све присутне председнике комисија да на време доставе 

извештаје са оствареним реултатима током 2019. године, најкасније до 

15.01.2020. године. 

3.9. Планинско трчање 

За селектора репрезентације у планинском трчању начелништво је предложило 

В. Ценића. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4. Категоризација спортиста 

Члановима УО је достављен предлог спортиста за националну категоризацију за 

спортске резултате за 2019 годину.  

Категорисане дисциплине су: 

- Високогорство и експедиције - 1 спортискиња, спортски статус заслужни 

спортиста, 10 спортиста међународни ранг, 48 спортиста национални ранг, 

- Алпинизам и турно скијање – 5 спортиста међународног ранга, 1 спортиста 

националног ранга, 

- Спорско пењање на природној стени – 5 спортиста, спортски статус заслужни 

спортиста, 6 спортиста међунардоног ранга и 1 спортиста националног ранга. 

К. Мановски је имала примедбу на предложене кандидате за категоризацију 

комисије за алпинизам и турно скијање, јер подкомисија комисије за алпинизам 

није благовремено прегледала поднете захтеве. 

УО је донео одлуку да се на основу важећих правилника и предлога начелништва 

прихвате предлози за категоризацију, са једним гласом против (P. Кнежевић). 

5. Извептај секретеријата о раду између две седнице УО и план активности за 

наредни период 

5.1. Члановима УО је дат на увид финансијски извештај ПСС. 
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5.2. У току су припреме за предстојећу годишњу Скупштину ПСС која ће се одржати 

07.03.2019. године у Арађеловцу. Задужује се Д. Гогић да, у сарадњи са 

домаћином, отпочне прпреме Скупштине. 

5.3. Налаже се члановима УО да ОПО које су у њиховој надлежности обавесте да  ће 

уколико не буду имали чланове са плаћеном чланарином до краја 2019. године 

биће искључени из чланства ПСС.  

5.4. Чланови УО су похвалили манифестацију Међународни дан планина одржану 

11.12.2019. године на којој су додељена признања заслужним спортистима. 

5.5. А. Ивошев и Н. Милошевић су направили графички приказ структуре 

Планинарског савеза Србије. 

5.6. Одржан је састанак између ПСС и ПС Републике српске, 17.11.2019. године у 

селу Горња Трнава, БиХ. На састанку су разматране могућности сарадње кроз 

организацију заједничких такмичења у сродним дисциплинама, заједничких 

обука и течајева. 

5.7. УО су дати на разматрање предлози графичког решења обележја која ће се 

налазити на објектима који се налазе у регистру планинарских објеката ПСС. УО 

је донео одлуку да ће се, након дораде предлога на некој од наредних седница 

одлучивати о изгледу обележја. 

5.8. Потписан је уговор са Беоспортом. Беоспорт је изразио интересовање за спортску 

дисциплину планинско трчање. Сви чланови савеза са планинарском картицом и 

холограмском маркицом за 2020. годину остварују попуст на комплетан 

асортиман који се налази у њиховим малопродајним објектима. Информација о 

попустима и њиховим износима и списак малопродајних објеката на територији 

РС биће прослеђена свим ОПО ПСС. 

5.9. Компанија Интерспорт је подржала нашу националну експедицију и донирала пет 

ранчева и штапова за ходање.  

5а. Извештај издавачког савета 

5а-1 Редовни годишњи конкурс за необјављена дела планинарске литературе je 

објављен. Конкурс ће бити отворен до 29. фебруара 2020. године. Издавачки 

савет ће предлоге о учешћу ПСС у финансирању прихваћених радова 

доставити Управном одбору до 30.априла 2020. године. 

5а-2 У априлу 2020. године ће бити издат стоти број Планинарског гласника. УО је 

донео одлуку на предлог ИС да се за јубиларно стото издање организује 

промоција. 

5а-3 ИС ће у 2020. години започети рад на изради речника планинарске 

терминологије. ИС ће оформити радно тело које ће прво сачинити радни 

задатак. Задужују се комисије дисциплина ПСС да предложе по једног члана за 

радно тело. Чланови радног тела треба да су стручњаци који познају 

терминологију из различитих области. 
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5а-4 Задужује се ИС да рад на библиотеци ПСС приведе крају. 

5а-5 Задужује се ИС да изради билтен са резултатима из 2019. до наредне 

Скупштине ПСС. 

5а-6 Препорука ИС је да се у 2020. години поради на графичким стандардима ПСС, 

како би имали јасан визуелни идентитет. 

6.  Разматрање предлога правилника 

Члановима УО ПСС су, елктронским путем, на разматрање достављени следећи 

правилници и обрасци: 

1. Правилник о такмичењу у планинском трчању Планинарског савеза Србије. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог правилника. Правилник је преведен и на 

енглески  језик. 

2. Правилник о садржини програма обуке основе спасавања и прве помоћи у 

спелеолошким објектима. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог правилника. 

3. Правилник о садржини програма стручног оспособљавања и oрганизовању испита 

из уже стручне области – планинарство. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог правилника. 

4. Правилник о раду Издавачког савета Планинарског савеза Србије и Издавачка 

правила која су усаглашена са Правилником. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог правилника и предлог издавачких правила. 

5. Правилник о начину организовања обуке и стицања звања у области маркирања и 

пропратни обрасци УП 05П и УП 04Ф. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог правилника и пропратне обрасце. 

6. Измене Правилника о такмичењу у планинарском трекингу планинарског савеза 

Србије. 

УО ПСС је усвојио предлоге измена са 1 гласом против (А. Марковић) 

7. Измене и допуне Правилника о додатним критеријумима за националну 

категоризацију спортиста Планинарског савеза Србије и измене и допуне 

пропратних образаца 050, 061, 071, 079 и 104. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлоге измена правилника и пропратне обрасце. 

8. Измене Правилника о ближим условима и критеријумима за стипендирање 

врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и доделу новчане помоћи 

врхунским спортистима са посебним заслугама усвојеног 07.02.2019. године од 

Комисије за спортско пењање. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлоге измена правилника и пропратне обрасце.  

9. Предлог Правилникa о рангирању планинарско-спортских организација/клубова за 

одређивање генералног победника на данима планинара Србије и предлог 

пропратног обрасца бр. 08. 

Одлаже се усвајање овог правилника за неку од наредних седница јер начелник 

није добио ни један предлог од стране такмичарских комисија.  
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10. Предлог измене и допуне образаца 118 и 117 Комисије за алпинизам и турно 

скијање Планинарског савеза Србије. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлоге измена истих. 

11. Предлог измене и допуне обрасца 010 Комисије за превентиву и безбедност у 

планинама. 

УО ПСС је једногласно усвојио предлог измене и допуне обрасца. 

12. Предлог измене Правилника о организовању и извођењу високогорских успона 

Планинарског савеза Србије. 

УО ПСС је једногласно донео одлуку да се предлози измена правилника усвајају се 

на наредној седници УО ПСС, јер нису послати благовремено. 

13. Предлог измене Правилника о регистру високогорских успона Планинарског савеза 

Србије. 

УО ПСС је једногласно донео одлуку да се предлози измена правилника усвајају се 

на наредној седници УО ПСС, јер нису послати благовремено. 

14. Усвајањем јединственог правилника о националној категоризацији врхунских 

спортиста ПСС 15.06.2015. престали су да важе правилници о категоризацији који 

су имале поједине комисије планинарских спортских дисциплина.  

УО ПСС је једногласно усвојио предлог начелништва. 

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

Радна група за израду прегледа статута ПСС је електронским путем послала предлог 

измене нацрта Статута ПСС и информисала УО о изменама. Овим поводом одржана је 

јавна расправа 27.11.2019. године у Београду. Друга јавна расправа биће одржана у 

јануру 2020. године у Београду. Након те јавне расправе УО ПСС ће се изјаснити и 

усвојити коначну верзију предлога истог, а о коме ће се одлучивати на предстојећој 

Скупштини ПСС. 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

7.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се , ПД „Малци“ из 

Лазаревца, додели статус придруженог члана. 

7.2. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПОК „Ваљево“ из 

Ваљева, додели статус придруженог члана. 

9. Међународна сарадња и активности 

9.1. УИАА 

Послат је захтев за уплату чланарине и упитник кроз који би УИАА добила 

повратне информације ради унапређивања сарадње са својим чланицама. И. 

Планић је преузео обавезу на себе да ће да попуни упитник.  

9.2 БМУ 
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  ПСС ће покренути иницијативу за увођење Балканског шампионата у 

планинском трчању.  

  УО је једногласно потврдио одлуку да се покрене иниицијатива. 

  Очекује се од Комисије за планинско трчање да да своје виђење идеје и да 

представи идеју како бисмо могли званично поднесемо иницијативу ка БМУ.  

  Генерална скупштина БМУ је заказана за мај 2020. године. 

10. Молбе, жалбе и дописи 

10.1. Прочитан је допис ПД Полицајац Ј. Панчић да се из клуба искључује трајно 

Предраг Голубовић. 

10.2. Комисија за алпинизам је доставила захтев за пренос неутрошена средстава 

предвиђена за припрему репрезентације селекције алпиниста из 2019. пренесу у 

2020. годину.  

УО је једногласно одбио захтев. 

10.3. Комисији за награде признања и категоризацију је наложено да до краја 2020. 

године сачини регистар признања ПСС. 

Предлог се једногласно усваја. 

11. Разно 

11.1. В. Токовић је предложила УО понуду за штампање Планинарског дневника. 

УО једногласно прихвата  понуду. 

 Записничар Председник ПСС 

 Марија Антић с.р. Исо Планић с.р. 


