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З А П И С Н И К 

са 15. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII сазива, 

одржане 19. маја 2020. године у Београду (планинарски дом „Чарапићев брест“ на Авали) 

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

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

Драшковић, Н. Сударов, Р. Кнежевић, В. Ценић. 

Генерални секретар: С. Вељковић 

Одсутни чланови УО: Ф. Демчовић, И. Кнежевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: / 

Остали присутни: З. Контић, Н. Трипковић, М. Ердељан, Б. Мићић 

Време почетка седнице 1215 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 14. редовне седнице УО ПСС 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

3. Извештај о раду начелништва и комисија за период између две редовне седнице и 

план активности за наредни период 

4. Резултати конкурса за РА, ТА, Дани планинара, РА за младе, високогорске успоне 

у иностранству, организацију кола лиге такмичења, првенства, и манифестација за 

2020. 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. Пријем нових чланова у ПСС 

8. Међународна сарадња и активности 

9. Молбе, жалбе и дописи 

10.  Разно 

Председник  је отворио седницу, те обзиром да до одржавања исте није дат ни један 

предлог правилника за усвајање, предложио  је да се тачка 6  изузме из предложеног 

Дневног реда што су чланови УО једногласно прихватили. 

1. Усвајање Записника са 15. редовне седнице УО ПСС 

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 14. редовне седнице која је 

одржана путем платформе Skype. 

Обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 
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2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Ванредна ситуација је утицала на циљеве као и на активности планиране за ову 

годину. Отказана је национална екпедиција, отказана су међународна такмичења 

као и такмичења и манифестације у земљи (за време трајања мера сузбијања и 

превенције епидемије) што ће утицати на постизање врхунских резултата. 

2.2. Активности за младе и припреме у Кампу за младе у Овчар бањи, у организацији 

Комисије за младе, ове године ће се одржати у зависности од ситуације и 

правила која налажу надлежни државни органи.  

2.3. ПСС је ове године успоставио сарадњу са Министарством туризма и 

Министарством за заштиту животне средине и пријавио се за њихове конкурсе 

за доделу новчаних средстава. Предвиђена средства ће вероватно бити умањена, 

а ако се добију биће искоришћена за рад са младима, подизање еколошке свести, 

као и за уређење европских пешачких путева. 

2.4. Евидентно је смањење броја чланова Савеза у односу на претходну годину у 

време одржавања Седнице те је потребно да Савез изврши ребаланс расподеле 

средстава. Ребаланс ће бити предложен када будемо упознати са износом 

умањења средстава из буџета. 

2.5. Драгослав Гогић је предложен за Мајску награду ССС што је одлучено на 

прошлој седници. 

2.6. Послати допис чланицама БМУ за стручни скуп који ће се одржати 19.02.2021. 

године. 

3. Извештај о раду начелништва и комисија за период између две редовне седнице 

и план активности за наредни период 

Начелник ПСС је известио све присутне да су активности из календара Савеза 

обустављене 15. марта због ванредне ситуације. На захтев ОПО су издаване потврде 

за учествовање на конкурсима локалних самоуправа за доделу новчаних средстава. 

3.1. У мају је одражан састанак са представницима ПСК „Железничар“ из Краљева 

поводом организације Дана планинара. С обзиром на околности утврђено је да 

није могуће реализовати Дане планинара ове године. 

Једногласно је усвојен предлог да се откажу Дани планинара, а такмичења која 

су предвиђена у том периоду одложе и одрже на другим локацијама у другим 

терминима. О локацијама и терминима одржавања такмичења одлучиће 

такмичарска комисија ПСС. 

3.2. Од свих дисциплина и такмичења једино спортско пењање у природној стени и 

алпинизам могу се спроводити по прописаним условима почев од 1. јуна 2020. 

Предлог да се остварени резултати ове две дисциплине вреднују од 1. јуна 

једногласно је усвојен. 
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3.3. Активности из периода ванредног стања су отказане, а не одложене, сем акција 

од посебног значаја, јер би њиховим одлагањем за јесењи период довело до 

пребукираног календара активности. За такмичарске дисциплине неке акције ће 

бити накнадно уврштене у план активности због регуларности такмичења. 

3.4. УО наглашава да се изричито противи одржавању акција у време забране.  УО 

ПСС и начелништво су задовољни понашањем највећег дела чланства и 

придржавањем смерница донетих од стране надлежних органа. 

3.5. У случају да ОПО одлуче да самостално помере датум своје акције, оне неће 

бити у календару Савеза, што је и предвиђено Правилником. 

3.6. Служба водича 

Начелник СВ је известио да су преко сајта ПСС објављена два дописа. Први се 

односи на понашање водича у складу са околностима током ванредног стања. 

Другим дописом је тражено од клубова и водича да осмисле програме спортске 

рекреације које би ставили у функцију унапређења туристичке понуде у 

локалним срединама.  

Послат је позив за обуке које спроводи Служба водича. Обука за ферате је 

одложена за јун, а ледничка обука зависи од путовања у иностранство. Факутет  

ТИМС је омогућио да испити буду онлајн. 

3.7. Комисија за високогорство 

Комисија за високогорство припрема за следећи УО правилник за обуку 

високогорских планинара. 

3.8. Комисија за обуку и усавршавање 

Нови правилник МОС-а за стручно оспособљавање за обављање одређених 

послова у спорту предвиђа 4 нивоа оспособљавања и оспособљавање за спортске 

стручњаке који ће радити са младима до 16 година старости.  Правилник о 

номенклатури спортских звања и занимања ће тек бити донет. ПСС треба да 

достави МОС-у нови план и програм усклађен са овим правилницима у року од 

три месеца. 

4. Резултати конкурса за РА, ТА, Дане планинара, РА за младе, високогорске 

успоне у иностранству, организацију кола лига такмичења, првенства и 

манифестација за 2020. годину 

4.1. Измењен је правилник и донета је препорука која ће од следеће године бити 

обавезујућа да се РА ПСС не могу организовати уколико се не реализују на 

планинарским путевима који су у регистру планинарских путева ПСС. 

4.2. Начелник је известио да календар активности још није завршен због преклапања 

термина акција. Остало је да се усагласе термини одржавања за шест акција. 
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Електронска седица УО ће се одржати за две недеље до кад ће начелништво 

имати став на основу кога ће се изменити календар активности за следећу 

годину. 

4.3. Скупштина ПСС ће се следеће године одржати у Београду јер се обележава 120 

година планинарства. 

4.4. Наставља се са припремама за националну експедицију следеће године. 

4.5. Уколико се настави раст броја учесника праћен унапређивањем квалитета 

организације манифестације Дан чистих планина, наредне године треба 

размотрити могућност да се ова акција прогласи манифестацијом од посебног 

значаја. 

4.6. Чланови УО су једногласно донели одлуку да ПСК „Железничар“ из Краљева 

буде домаћин организатор манифестације Дани планинара 2021. године обзиром 

да то ове године нису били у прилици јер иста отказана. 

4.7. ПОСК „Јасеница“ из Смедеревске Паланке је упутио УО ПСС молбу да њихова 

изложба фотографија уђе у календар активности ПСС као национална изложба 

фотографија Савеза. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.8.  ПК “Железничар-Инђија“ из Инђије је упутио молбу УО ПСС да филмски 

фестивал Чортафест уврсти у календар активности ПСС за 2021. годину. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.9. ПД “Планинарски вукови 037“ из Падежа је упутио молбу УО ПСС да акција 

успон на Стару планину уђе у календар активности. 

Заузет је став да ПСС треба да подржи једну или више акција на Старој планини. 

4.10. Задужује се Комисија за пешачење и планинарење да обави разговоре са ОПО и 

регионалним савезом из окружења Старе планине како би се у циљу 

промовисања Старе планине организовале акције које би ушле у календар 

активности ПСС. 

4.11. Комисија за планинарење и пешачење 

За следећу годину на конкурс је пристигло 33 пријаве за РА и 28 пријава за ТА. 

Комисија предлаже да сваког месеца буде по једна РА у календару како би био 

испуњен календар за целу годину. На конкурсу су узете у обзир акције које су 

испуњавале услове предвиђене правилником. 

УО је донео одлуку да се начелништво и комисије захвале свим ОПО који су 

конкурисали као и на њиховом поверењу. 

4.12. УО препоручује ОПО да на основу потврде од ПСС о учествовању на 

такмичењима и спортским резултатима конкуришу за средства која додељују 
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локалне самоуправе, што ће им омогућити да успешније остваре своје 

предвиђене активности. Наведена могућност се тренутно недовољно користи. 

УО је донео одлуку да Комисија за планинске терене и Комисија за планинске 

објекте припреме ове године правилнике о расподели средстава путем конкурса 

који би се примењивали од следеће године. 

4.13. ПСС је МОС-у доставио оријентациони план који би могао да се спроводи од 1. 

јуна, ако се остваре услови. 

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

за наредни период 

5.1. Секретаријат је организовао пријем стипендиста у просторијама Савеза при 

чему су потписани  уговори са њима о њиховом стипендирању за ову годину, а 

на основу прошлогодишњих резултата. Заузет је став да Комисија за младе треба 

да у већој мери ангажује стипендисте ради мотивације младих спортиста и 

трансфера искуства на младе. 

5.2. Андреј Ивошев је поднео извештај о изради електронске базе података. База је 

осмишљена као централизована веб апликација  којој ће приступ имати 

овлашћена лица  која ће уносити и ажурирати податке преко корисничких 

налога. База ће садржати податке о члановима Савеза, како правним тако и 

физичким лицима. Израда са тестирањем ће трајати око 2 до 3 месеца, а цена је 

3.500€ у динарској противвредности + ПДВ. Тим за рад на изради базе чине: В. 

Бобић, С. Вељковић, И. Планић, Н. Милошевић, А. Марковић и В. Токовић. 

Координатор тима је А. Ивошев. 

УО је једногласно одлучио да се настави са израдом базе и да се база података 

припреми за унос података до краја године. 

5.3. Секретаријат је доставио документ о подели надлежности задужења за сваког 

члана УО са подацима о присутности седницама, списак ОПО за чији је рад 

сваки члан задужен као и други подацима.  

5.4. Комисија за награде, признања и категоризацију је на основу захтева УО 

доставила регистар додељених повеља који садржи податке од 2013. године. 

Циљ је формирати регистар који обувата што већи период и утврдити и 

уједначити критеријуме за оне који испуњавају услове за признања. За свако 

признање које се додељује мора постојати одлука. Задатак Комисије је да у 

регистру обједини податке за све врсте признања. 

5.5. На основу Правилника о садржини програма стручног оспособљавања и 

организовања испита из уже стручне области планинарство потребно је 

формирати испитну комисију од три члана. Комисија за обуку и усавршавање 

предлаже Ису Планића за председника испитне комисије, а за чланове Неду 

Милошевић и Лазара Попару. 
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УО ПСС је прихватио предлог и једногласно усвојио одлуку о саставу испитне 

комисије. 

5.6. Поводом прославе 120 година планинарства следеће године потребно је 

направити логотип јубилеја, организовати стручни скуп и предложити Пошти 

Србије и надлежном Министарству да се изда пригодна марка. На наредном УО 

изложиће се предлози оргазнизационог одбора поводом означавања јубилеја. 

Налаже се председницима Комисија да обавезно мотивишу стручњаке како би 

представили стање и перспективе за сваку дисциплину и област на стручном 

скупу. Свака Комисија на скупу треба да буде представљена кроз најмање један 

стручни рад. 

5.7. Председник Комсије за младе присутне је известио да је израђен план и програм 

наставног предмета планинарство - боравак у природи који је сачинила радна 

група Комисије за младе.  На основу овог документа се може спроводити 

настава у вишим разредима основне школе (5-8 разред) кроз слободне изборне 

активности. Комисија за образовање и усавршавање треба да верификује овај 

програм и преда га на обраду Комисији за нормативна акта након чега ће 

Правилник разматрати УО ПСС. 

5.8. Председник Комисије за превентиву и безбедност у планинама  известио је 

присутне да је за други степен осигурања направљена је полиса за 115 чланова, 

а за остале пријављене је у изради. За све њих ће бити урађена идентификациона 

картица. Следеће године се планирају додатне погодности за осигуранике и 

биће унапређено осигурање. 

Ове године је било две теже повреде на акцијама и неколико мањих 

интервенција. ГСС предлаже да се на планинарским домовима и стазама 

постави обавештење  како се и у ком случају контактира ГСС. 

5.9. УО задужује секретаријат и комисије да одрже састанке са представницима 

клубова о планинарским домовима. 

5.10. УО је одлучио да се неформало састаје сваког четвртка у 2000 часова путем 

платформе Скајп. 

5.11. Потребно је да службена лица на такмичењима имају одговарајуће 

идентификације. УО задужује С. Вељковић да обезбеди одговорајућа обележја 

за делегате и судије ПСС за предстојећи наставак такмичарске сезоне. 

5.12. УО доноси одлуку да се након издавања наредног броја распише конкурс за 

ново уредништва Планинарског гласника. УО задужје секретаријат да се на 

примерен начин захвали досадашњем уредништву на огромном доприносу, 

оствареним резултатима и значајном трагу који су оставили кроз дугогодишње 

уређивање најзначајнијег штампаног гласила ПСС. 
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Налаже се секретаријату да закаже састанак са садашњим уредништвом до 

следеће седнице УО с којим ће се договорити о критеријумима конкурса. 

5.13.  Предат извештај о I кварталу МОС-у. 

5.14. ПСС је ССС предао Предлог годишњег програма за 2021. годину.  

5.15. На предлог Секретаријата ПСС, УО је једногласно донео одлуку о усвајању 

Предлога редовног годишњег програма националног гранског савеза којим се 

остварује општи интерес у области спорта кроз организовање кампова за 

перспективне спортисте ПСС у 2021. години. 

6. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

На 15. редовној седници УО није било предлога правилника за разматрање. 

7. Пријем нових чланова у ПСС 

7.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПД „Планински дух“ 

из Јагодине додели статус придруженог члана. 

7.2. УО је једногласно усвојио да се СК „Magic map“ из Београда додели статус 

придруженог члана.  

8. Међународна сарадња и активности 

За УИАА још није одређен термин одржавања скупштине. ЕУМА ће одржати 

скупштину 29. маја преко апликације Зум, а делегате треба пријавити до 25. маја. За 

ЕРА је одређен термин скупштине за октобар али се још не зна да ли ће бити 

електронска или не, пријава делегата је до 15. августа. 

А. Ивошеву се налаже да ступи у контакт са представником БМУ и информише о 

овогодишњој скупштини. 

УО је одредио А. Марковића (начелника), Н. Сударова, С. Вељковић и А. Ивошева 

за делегате на БМУ скупштини. А за ЕУМА делегати су И. Планић и Д. Гогић. 

9. Молбе, жалбе и дописи 

9.1. ПК “Железничар-Инђија“ из Инђије упутио је молбу УО ПСС да им се додели 

25.000 динара за финасирање Чортафеста 2020. године. 

УО ПСС је једногласно донео одлуку да им се одобре средства.  

9.2. ПД “Чемерник“ из Власотинца упутио је молбу УО ПСС да се им се доделе 

средства у износу од 50.000 динара за трасирање и маркирање дела европског 

пешачког пута Е7. Комисија за планинарске терене је одобрила да се из буџета 

Комисије финансирају у износу од 25.000 динара на основу рачуна за утрошени 

материјал. 
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УО ПСС је потвдио одлуку Комисије за планинске терене о додели новчаних 

средстава. 

9.3. ПК „Ера“ из Ужица је упутио молбу УО ПСС да ступи у контакт са 

Министарством просвете како би се земљиште и зграде добијене од месне 

заједнице дале на коришћење клубу „Ера“ на 99 година који би ту оформио 

наставни центар. 

УО предлаже да председник ПСС  и председник Комисије за нормативна акта 

ступе у контакт са клубом „Ера“ како би им се дале инструкције поводом њихове 

молбе. 

9.4. ПСК “Јастребац“ из Крушевца упутио је молбу УО ПСС за финансијску 

подршку. На коришћење су добили вештачку стену за чији транспорт, монтажу 

и реконструкцију су неопходна финансијска средства и за реализацију им је 

потребно 80.000 динара.  

Допис се прослеђује Комисији за спортско пењање, а Комисија треба да се о 

истом изјасни до следеће седнице УО. 

10. Разно 

10.1.1. Налаже се свим комисијама да активирају e-mail адресе које су им додељене. 

10.1.2. Генерални секретар С. Вељковић је известила чланове одбора да је судски 

вештак по захтеву Агенције за реституцију, а по дозволи градске управе града 

Београда, извршио мерење просторија Савеза на Андрићевом венцу 2.  

10.1.3. Канцеларији Савеза је достављено у 37 примерака књиге Томице Делибашића 

„ Планине и врхови Балкана“ на основу уговора и претходно реализоване 

одлуке Издавачког савета о суфинансирању наведеног издања.  

10.1.4. Председник Комисије за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад 

спортских стручњака је информисао присутне да за дозволе за рад издате пре 

три године рок важења истиче половином јуна. Потребно је да СВ позове 

водиче да поднесу захтев за њихову обнову. 

Седница је завршена у 1820 

 Записничар Председник 

 Јелена Радосављевић с.р. Исо Планић с.р. 


