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З А П И С Н И К  

са 14. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, одржане 

16. априла 2020. године путем платформе Skype 

Присутни: 

Чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, А. Марковић (начелник), И. Кнежевић,  Н. Милошевић, 

В. Матковић, А. Ивошев, В. Токовић, У. Гвозден, А. Марковић, Н. Сударов, 

Ф. Демчовић, В. Ценић 

Генерални секретар: С. Вељковић 

Одсутни:  

Чланови УО: Ј. Драшковић, Р. Кнежевић 

Надзорни одбор: / 

Веће части: / 

Време почетка седнице: 18
00

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 13. 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. Актуелно стање конкурса за РА, ТА, Дане планинара, РА за младе, високогорске 

успоне у иностранству, организацију кола лига такмичења и првенстава за 2021. 

годину 

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

наредни период 

6. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

7. Међунарадна сарадња и активности 

8. Молбе, жалбе и дописи 

9. Разно 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.  

1. Усвајање Записника са 13. редовне седнице УО ПСС  

Обзиром да није било примедби на Записник са 13. редовне седнице УО, исти је 

једногласно усвојен. 

2. Преузете обавезе са претходних седница  

2.1. Након потврђивања изгледа табле - обележја планинарских објеката ПСС од стране 

чланова УО већ усвојеног на 13. редовној седници УО, донета је одлука да се 
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приступи изради табли како би након тога биле достављене основним 

планинарским организацијама чији се планинарски објекти налазе у регистру 

планинарских објеката ПСС. 

Изабрано решење налази др у прилогу овог записника. 

3. Извештај о раду начелништва у периоду између две седнице и план активности за 

наредни период  

3.1. Начелник ПСС је присутне известио о активностима које су реализоване у првом 

кварталу 2020. године а које су предвиђене Календаром активности ПСС. 

Напоменуо је да су неке од акција морале да буду отказане због стања пандемије 

изазване вирусом КОВИД-19. 

3.2. Потребно је да се до 10. маја т.г. а у складу са Законом о спорту (чл. 117. поглавље 

Програмски календар), Спортском савезу Србије достави Предлог редовног 

годишњег програма Планинарског савеза Србије за 2021. годину. 

 УО ПСС је једногласно донео одлуку да се Предлог редовног годишњег програма 

Планинарског савеза Србије за 2021. годину достави Спортском савезу Србије у 

предвиђеном року. 

3.3. Министарство омладине и спорта је доставило молбу за информацију о сазнању о 

могућим изменама у календару одржавање међународних такмичења а на којима 

би учешће узели спортисти ПСС, информацију о међународним такмичењима 

уколико их организује  ПСС односно Република Србија, као и  предлог календара 

одржавања националних такмичења ПСС (почев од 1. јуна 2020. године). 

3.4. Добијен је допис Министарства омладине и спорта са молбом за достављање 

потенцијалног Предлога ревидираног годишњег програма у делу који се односи на 

националне репрезантивне селекције свих узрасних категорија (са претпоставком 

отпочењења реализације: 1. јун 2020. године). 

3.5. Војислав Шкрбић је дао оставку на место председника Комсије за алпинизам. 

Начелник му је, у име Начелништва и УО ПСС захвалио на досадашњем раду. 

3.6. Председник Комисије за планинарску оријентацију присутне је известио да је 

одржано Прво коло такмичења и да је том приликом примењен ново усвојени 

правилник, да је одржан курс планинарске оријентације (06.- 08. март т.г. на Рајцу) 

и поднет извештај о одржаној активности. 

3.7. Налаже се Комисијама и Начелништву да до краја маја одрже електронске 

седнице, размотре актуелну ситуацију те донесу одлуке и спроведу програмске 

активности у оквиру њихових надлежности.  

3.8. Задужује се Комсија за високогорство да сачини предлог високогорске РА тј. 

зимске акције логоровања у зимским условима и достави предлог начелништву и 

УО. 

3.9. Комисија за обуку и усавршавање доставила је извештај о раду за за период јануар 

– април 2020. год. 

3.10. Комисија за признања, награде и категоризацију доставила је извештај о раду за 

период јануар – април 2020. год. 
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 Комисија је на електронској седници одржаној 14.04.2020. године донела одлуку 

да се за Мајску награду ССС предложи Драгослав Гогић. 

3.11. Председник Комисије за планинарење и пешачење предложио је да Дејан Томић 

члан ПД Рујно – Ужице буде члан комисије уместо досадашњег члана Едиса 

Муминовића. 

 Предлог је једногласно усвојен од стране чланова УО. 

4. Актуелно стање конкурса за РА, ТА, Дане планинара, РА за младе, високогорске 

успоне у иностранству, организацију кола лига такмичења и првенстава за 2021. 

годину 

4.1. Завршен је конкурс Комисије за пешачење и планинарење. Председник Комиси је 

чланове УО известио о приспелим пријавама од стране основних планинарских 

организација . Обзиром да су неке од пријава пристигле након предвиђеног рока за 

пријаву по конкурсу, затражио је мишљење УО. 

 УО закључио да је, обзиром на тренутну ситуацију изазвану корона вирусом и 

отежане коресподенције између основних планинарских организација и 

канцеларије Савеза, потребно да Комисији за пешачење и планинарење размотри 

насталу ситуацију, да своје мишљење начелништву, након чега би предлог РА и 

ТА за 2021. годину и био дат УО на усвајање. 

4.2. Конкурси који су расписани за Дане планинара, РА за младе, високогорске успоне 

у иностранству, организацију кола лига такмичења и првенстава за 2021. годину су 

у току. 

4.3. Одлука о одржавању тј. одлагању манифестације Дани планиара 2020. године биће 

донета најкасније до 15. маја т.г. 

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

наредни период 

5.1. Министарству омладине и спорта предат је квартални извештај редовног 

годишњег програма за текућу годину. 

5.2. Н. Милошевић сачинила је и предала Вишем суду у Београду одговор на тужбу 

Јелене Јаковљевић. 

5.3. А. Ивошев је члановима УО појаснио идеју везану за израду базе података 

чланства Савеза која ће се радити сукцесивно и о којој ће чланови УО бити 

благовремено информисани.  

5.4. На предлог Секретаријата УО је донео одлуку да за Мајску награду Спортског 

савеза Србије предложи Спортски савез Прибоја у категорији Територијални 

спортски савез. Образложење се налази у прилогу записника. 

5.5. На предлог Секретаријата УО је донео одлуку да за Мајску награду Спортског 

савеза Србије предложи Драгослава Гогића у категорији Спортски новинари. 

Образложење се налази у прилогу записника. 
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6. Разматрање предлога правилника 

Члановима УО су, елктронским путем, достављени следећи предлози правилника: 

1. Правилник о суфинансирању из буџета Планинарског савеза Србије 

2. Правилник о раду комисије за спелеологију ПСС 

УО ПСС је једногласно усвојио оба предлог правилника. 

7. Међународна сарадња и активности 

7.1. Дана 22. фебруара т.г. у Овчар бањи одржана је седница извршног одбора БМУ. 

Том приликом усвојен је предлог ПСС да планинско трчање буде подржано на 

нивоу БМУ о чему говори и извешај са тог састанка који је А. Ивошев, члан 

извршног одбора БМУ, доставио је члановима УО ПСС. 

Генерална скупштина БМУ је заказана за мај 2020. године неће бити одржана како 

је планирано због пандемије изазване вирусом. 

7.2. Скупштина ЕРА која је требала да се одржи у септембру ове године у Шпанији 

биће одржана на нивоу скајп или неке друге платформе. 

7.3. У оквиру међународне сарадње Комисија за младе ПСС узела је учешће је у 

изради два пројекта. Један у сарадњи са БиХ а други у оквиру Еразмус +. 

Резултати конкурса још увек нису познати. 

8. Молбе, жалбе и дописи 

8.1. ПК Јаворак из Параћина упутио је УО ПСС молбу за помоћ у износу од 120.000,00 

динара за израду пројектне документације везане за планинарски дом на Грзи. 

Молба је добила подршку Комисије за планинарске објекте. 

 УО ПСС донео је одлуку да се, уколико се стекну услови а у зависности од 

процентуалне вредности реализованих опредељених средстава од стране 

Министарства омладине и спорта усмерених Планинарском савезу Србије, изврши 

пренос средстава у сврху израде пројектне документације као из молбе ПК 

Јаворак. 

9. Разно 

9.1. УО је донео одлуку да се основним планинарским организацијама упути 

поновљени позив за достављање прилога за стоти број Планинарског гласника. 

9.2. Планинарски савез Србије 2021. године обележава 120 година постојања. Тим 

поводом Издавачки савет замољен је да сачини предлог списка заслужних 

планинара ПСС као и формат њиховог представљања на предстојећој прослави. 

Седница је завршена у 19
50

 

 Записник водила, Председник ПСС 

 Светлана Вељковић с.р. Исо Планић с.р. 


