З А ПИСНИК
са 5. седнице XXII. сазива Начелништва ПСС одржане 14.12.2019. у просторијама Савеза,
Андрићев венац 2, Београд
Присутни:
Александар Марковић начелник/спортски директор, Славо Глушчевић (Комисија за
спортско пењање), Владислав Ценић (Комисија за планинско трчање), Илија Кнежевић
(Комисија за планинарски трекинг), Славиша Ивановић (Комисија за планинарску
оријентацију). На кратко се појавио Александар Рашин (Комисија за високогорство), али због
обавеза оправдано није узео уешће у раду. Седници су присуствовали Исо Планић,
председник ПСС и Миливој Ердељан, председник КИООДР.
Одсутни: Војислав Шкрбић (КА), Владислав Матковић (КПО), Kaтарина Мановски (Комисија
за такмичарско пењање у леду и драј тулинг), Весна Стојковић (Стручни савет спортских
стручњака).
Седницу је у 14:45 отворио Начелник Савеза и предложио усвајање предложеног
дневног реда за ову седницу:
ДНЕВНИ РЕД:
Усвајање записника са претходне седнице;
Категоризација спортиста ПСС
Реализација плана рада комисија Начелништва ПСС за 2019. годину;
Учешће младих на такмичењима под окриљем ПСС у 2020. години
Иницијатива за формирање репрезентације Србије у планинском трчању
Поступак уношења записника, резултата, извештаја и најава на сајт ПСС; унос
резултата и података - Завод за спорт и медицину спорта, Националне евиденције
7. Календар активности ПСС 2020 и предстојеће активности (извештај о раду комисија
ПСС за 2019.годину, израда билтена, компетирање документације, фото и видео
архиве, ... )
8. Термин план начелништва 2020 предлог и усвајање
9. Разно
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дневни ред је једногласно усвојен.
Ад 1.
На предлог начелника једногласно је усвојен извештај са четврте седнице начелништва
ПСС. Није било дискусије.
Ад 2.
Начелник је присутне кратко информисао о категоризацији спортиста ПСС. Кандидатуре
су пристигле у канцеларију савеза, и евидентиране су. Даљи поступак је у току, надлежне
комисије требају да припреме и доставе извештаје Комисији за награде, признања, и
категоризацију до по термин плану назначеног рока како би комисија сачинила једнствену
листу као предлог за усвајање Управном одбору.
Ад 3.
Присутни председници комисија поднели су краће извештаје о раду у протеклом
периоду, и најавили активонсти у наредном периоду.
Илија Кнежевић (КПТ)
Завршена је сезона у планинарском трекингу. У периоду између две седнице
начелништва одржана су последња два кола. Сезона је успешно окончана, није било
проблема.
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Владислав Ценић (КПЛТ)
Прва сезона у дисциплини планинско трчање успешно је завршена. Ново такмичење је
оправдало идеју и напоре да се покрене, сезона је завршена без већих проблема. Комисија
је поднела комплетне извештаје.
Славиша Ивановић (КПОТ)
Уместо Владислава Матковића Седници начелништва присуствовао је лан комисије
Славиша Ивановић. Он је прусутне информисао о завршетку такмичења у овој планинарској
дисциплини. Комисија као следећи задатак има израду новог правиника који би требао да
буде завршен пре почетка наредне такмичарске сезоне.
Славо Глушчевић (СП)
Председнк комисије је поново поднео захтев да се обезбеде пансиони за лица која би
радили на уређењу смерова у Овчар Бањи. Потребно је из безбедоносних разлога решити
питање небезбедног пењалишта у Овар бањи, поготово што се тамо спороводе кампови за
младе и перспективне спортске пењаче. Од комисије се тражи да дефинише ко се стара о
пењалиштима у Србији, и која пењалишта су у надлежности Планинарског савеза Србије.
Потребно је да се на сајту савеза постави регистар пењалишта.
Комисији за спортско пењаее на природној стени дат је налог да до 31.1.2020.године
достави предлог правилника за такмичења на којима би се постизали врхунски резултати у
контролисаним условима, са одређеним бројем термина (до 10) у току сезоне, на унапред
одређеним локацијама/пењалиштима. Потребно је јасно и прецизно сачинити календар
такмичења. У случају да комисија у предвиђеном року не да предлог такмичарског правиника
исти ће сачинити Начелништво Планинарског савеза Србије.
У одсуству других председника комисија краће информације о раду тих комисија (ДТПЛ,
КВЕ, КА).
Ад 4.
Задатак Начелништва и комисија је да у наредној години у своја такмичења укључе што
већи број младих. Потребно је успоставити и конкретнију сарадњу са Комисијом за рад са
младима. Осмислити и организовати промотивне активности што ће међу младим
планинарима популаризовати такмиарске дисциплине и самим тим повећати број учесника
на такмичењима.
Ад 5.
ПСС не формира репрезентацију већ на предлог Комисије и Начелништа селектора
именује Управни одбор. Усвојен је предлог Комисије за планинско трчање да се за
селектора репрезентације изабере Владислав Ценић. Није било других кандидата, предлог
је једногласно прихваћен и УО ПСС ће бити предложено да усвоји овај предлог за селектора
репрезентације Србије у планинском трчању. Комисија треба Управном одбору да достави
спортску биографију кандидата, као и образложење предлога.
Ад 6.
Присутни чланови Начелништва су упознати са процедуром прикупљања и обраде
података, те постављања извештаја на сајт. За наредну годину потребно је направити
процедуру и дефинисати начин уноса података код Завода за спорт и медицину спорта, те
унос података у регистар Националних евиденција.
Ад 7.
Било је пар ситних корекција које су унете у календар за 2020.годину о чему су
обавештени присутни на Седници. Председници комисија су информисани о начину
достављања извештаја, те о будућим активностима везаним за пласирање информација
везаних за такмичења из календара ПСС.
Ад 8.
Разматран је термин план начелништва и предложене су одређене измене. Са новим
термин планом кренути од 2020.године. Начелник треба да достави термин план члановима
начелништва, а онда након усвајања предлога исти треба да усвоји и УО ПСС.
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Ад 9.
Није било дискусије под тачком разно.

Седница је завршена у 17 часова и 40 минута.

Извод из записника саставио:
Александар Марковић
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