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З А П И С Н И К  

са 16. електронске редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  

сазива, одржане 02. јула 2020. године путем Скајпа  

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

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

А. Марковић, Ј. Драшковић, Н. Сударов, Ф. Демчовић,                     

Р. Кнежевић, В. Ценић 

Генерални секретар: С. Вељковић 

Одсутни чланови УО: В. Матковић 

Надзорни одбор: / 

Веће части: / 

Остали присутни: Б. Мићић 

Време почетка седнице 1605 

Д Н Е В Н И    Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 15. редовне седнице УО ПСС 

2. Усвајање Записника са 1. и 2. ванредне електронске седнице УО ПСС 

3. Преузете обавезе са претходних седница 

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

за наредни период 

5. Календар активности за 2021. годину 

6. Прерасподела буџетских средстава за 2020. годину 

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

наредни период 

8. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

9. Међународна сарадња и активности 

10. Молбе, жалбе и дописи 

11. Разно 

Предложени дневни ред је једногласно усвојен. 

Усвојен је предлог да се гласање на седници врши помоћу апликације Вајбер. 

1. Усвајање Записника са 15. редовне седнице УО ПСС 

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 15. редовне седнице УО ПСС. 

Обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 

2. Усвајање Записника са 1. и 2. ванредне електронске седнице УО ПСС 

Чланови УО су електронским путем добили Записнике са 1. и 2. ванредне седнице УО 

ПСС. 
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Обзиром да није било примедби, оба су једногласно усвојена. 

3. Преузете обавезе са претходних седница 

3.1. Задужује се Комисија за пешачење и планинарење да, заједно са начелником, 

закажу састанак са ОПО из окружења Старе планине како би се у циљу 

промовисања Старе планине организовале акције које би ушле у календар 

активности ПСС 2021. 

3.2. Издавачки савет је доставио предлог критеријума за расписивање конкурса за 

уредника часописа Планинарски гласник. 

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

наредни период 

Начелник је присутне упознао са активностима из Календара ПСС за 2020. годину које 

су реализоване у последња три месеца а у односу на ситуацију изазвану Корона 

вирусом. 

3.1. Члановима УО достављен је на разматрање Предлог Ревидираног календара 

такмичења и манифестација ПСС за период јул - децембар 2020. 

Након дискусије, УО је исти једногласно усвојио. 

3.2. Комисија за алпинизам је на састанку одржаном у Београду, 17. јуна 2020. године, 

прихватила оставку председника Војислава Шкрбића, разрешила га дужности и 

једногласно изабрала Ненада Трипковића за новог председника Комисије за 

алпинизам ПСС. 

УО ПСС је једногласно прихватио одлуку Комисије за алпинизам ПСС. 

УО ПСС се захваљује Војиславу Шкрбићу на вишегодишњем истрајном раду и 

доприносу развоју алпинизма у ПСС. 

3.3. Чланови УО су упознати са колективном оставком председника, селектора и 

тренера Комисије за драј тулинг и пењање у леду. Секретеријат ПСС је одржао 

састанак са Комисијом о чему су Председник и Начелник ПСС известили чланове 

УО. 

Налаже се Начелнику ПСС да сазове збор пењача у леду и драј тулингу како би се 

оформила нова комисија. 

УО ПСС се захваљује члановима тима који су водили пењање у леду и драј тулинг 

на вишегодишњем истрајном раду и доприносу развоја наведене дисциплине у 

ПСС. 

3.4. Чланови УО су подржали предлог председника Комисије за пешачење и 

планинарење да ОПО приликом најаве својих акција избегавају речи 

„традиционална“ и „републичка“ уколико исте нису објављене тј. не налазе се у 

Каледару активности ПСС. 

3.5. Задужују се Председник и Спортски директор да закажу састанак секретаријата 

ПСС са Стручним саветом спортских стручњака ради договора о даљем раду овог 

Савета. 
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3.6. Задужује се Спортски директор да закаже састанак са селектoрима репрезентација 

ПОТ, КА, ПТ, ПЛ, КСП и КВЕ. 

3.7. Задужује се В. Ценић да закаже састанак Комисије за планинско трчање са 

релевантним сарадницима на коме би се израдио акциони план комисије ради 

остваривања стратешких циљева развоја планинског трчања у ПСС. 

3.8. Налаже се Комисији за алпинизам да до краја 2020. године закаже Збор алпиниста. 

3.9. Чланови УО су упознати са планом Комисије за планинско трчање да се почетком 

августа месеца одржи Камп за младе у планинском трчању ПСС „Јастребац 2020“. 

3.10. Налаже се Комисији за спортско пењање и начелништву да наставе и окончају 

измене Такмичарског правилника комисије за спортско пењање ПСС у спортском 

пењању на природним стенама  у циљу усклађивања правилника са  одредбама 

Закона о спорту како би измењени правилник могао да се примењује у наредној 

такмичарској сезони. 

Спортски директор је присутне известио да у извештаје о раду између две седнице 

УО доставиле: Комисија за регистар, Служба водича, Комисија за награде, 

признања и категоризацију, као и да су неке од ОПО отказале своје активности 

због тренутног стања изазваног Корона вирусом. 

5. Календар активности за 2021. годину 

Чланови УО су електронским путем пре одржавања ове седницу добили предлог 

Календара активности ПСС за 2021. годину. 

С обзиром да није било примедби исти је усвојен са једним уздржаним гласом. 

6. Прерасподела буџетских средстава за 2020. годину 

Сачињен је предлог ребаланса буџетских средстава редовног годишњег програма 

Савеза за 2020. годину, а у складу са ребалансом који је извршило Министарство 

омладине и спорта РС. Предлог ребаланса је електронским путем достављен 

члановима УО. 

УО ПСС је једногласно прихватио и усвојио предлог Ребаланса буџетских средстава за 

2020. годину. 

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

наредни период 

7.1. Комисија за планинарске објекте предлаже да се одржи саветовање са 

представницима ОПО који поседују планинарске домове. 

Теме саветовања ће бити: тренутно стање у планинарским објектима, 

проблематика и предлози за решавање, финансирање, имовински односи, примери 

добре праксе из околних земаља... 

Саветовање ће се одржати у другој половини септембра месеца т.г. у 

планинарском дому на Рајцу. 

Задужује се Комисија за планинарске објекте, Угљеша Гвозден и Валентина 

Токовић да организују предложено саветовање. 
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Чланови УО су једногласно прихватили предлог Комисије за планинарске објекте. 

7.2. Комисија за планинарске терене доставила је предлог о додели звања из области 

планирања, пројектовања, обележавања и одржавања планинарских пешачких 

путева. 

За звање Инструктор маркирант предложила је досадашње чланове наставног 

тима: Бориса М. Мићића, Бранислава Божовића, Угљешу Гвоздена, Боривоја 

Вељковића, Драгана Димитријевића, Велишу Шуљагића и Бору Милосављевића. 

УО је предлог прихватио са једним уздржаним гласом. 

7.3. Комисија за планинарске терене присутне је известила да је ПСД Вршачка кула из 

Вршца поднела молбу за доделу наменских новчаних средстава у износу од 

35.000,00 динара за уређење стаза на Вршачкој трансверзали. 

На предлог Комисије, УО је донео одлуку да се ПСД Вршачка кула помогне и 

доделе јој средства у висини од 25.000,00 динара. 

7.4. Чланови УО су потврдили већ донету одлуку о цени  издавања докумената како 

следи: 

- Уверења – основна планинарска обука ......... 100,00 

- Уверења – остала ............................................. 300,00 

- Потврде ............................................................ 100,00 

- Такмичарске књижице .................................... 200,00 

7.5. Андреј Ивошев је сачинио и учинио видљивом на сајту Савеза табелу Систем 

обука и звања у планинарству. 

7.6. Сачињен је предлог дописа који је ће се упутити Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, а у вези увођења предмета планинарство у план и програм 

основног образовања и васпитања. 

7.7. На основу три достављене понуде за израду електронске базе података ПСС, УО је 

једногласно донео одлуку да се Уговор о изради и одржавању веб-апликације 

потпише са фирмом Agencija W3I из Крагујевца. За комуникацију са изабраним 

извођачем и координацију послова се задужује Андреј Ивошев. 

7.8. Планинарски савез Србије као и претходних година и ове 2020. организује Дан 

пешачења – Србија 2020. Припреме су у току, а ОПО биће достављено позивно 

писмо и лого акције. 

7.9. Поводом одржавања стручног скупа, Планинарство 21. века – између спорта и 

покрета које ће се одржати 19. фебруара 2021. године, УО је на предлог 

Организационог одбора стручног скупа једногласно донео одлуку да се оформе 

редакциони и почасни одбор стручног скупа. 

Редакциони одбор ће радити у саставу: 

- Издавачки савет ПСС 

- Катарина Мановски 

Почасни одбор чине: 

- Декани факултета са којима ПСС има потписан уговор о сарадњи 

- Драган Божовић 

- Драган Јаћимовић 

- Ненад Дикић 
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Задужују се Б. Мићић и Б. Божовић да започну договоре око обезбеђивања 

простора за одржавање свечаности. 

Организациони одбор је допис – Допуњено прво саопшење Стручног скупа путем 

мејла доставио ОПО, председницима Комисија, члановима УО, Планинарским 

савезима из окружења, чланицама БМУ и учинио видљивим на сајту Савеза. 

Упућен је допис Министарству трговине, туризма и телекомуникација у вези са  

издавањем пригодне поштанске марке, 2021. година биће у знаку обележавања 120 

година планинарства у Србији, сачиниће се допис са пропозицијама - излазак на 

120 планинских врхова у Србији а који ће се упутити чланству Савеза, биће 

организоване фото изложбе, Д. Гогић је задужен за видео материјал који ће бити 

приказан том приликом. 

УО је подржао предлог Секретаријата да Организациони одбор прославе 120 

година планинарства у Србији чини исти састав као и Организациони одбор 

Стручног скупа 2021. године: И. Планић, Б. Мићић, С. Вељковић, Д. Гогић, А. 

Марковић-Маре, А. Ивошев, К. Мановски, Н. Сударов и Ј. Јарић. 

7.10. Следећа Скупштина ПСС биће одржана 13. марта 2021. године у Београду. 

Координатор: Д. Гогић. 

7.11. Послато је обавештење ОПО о продаји Планинарског дневника за чланство 

Савеза. 

7.12. Преостали примерци Билтена ПСС 2019 биће подељени ОПО. 

7.13. На предлог Секретаријата ПСС, УО је једногласно донео одлуку о плану јавних 

набавки мале вредности у вези са Камповима за младе перспективне спортисте 

ПСС и 2020. години. 

7.14. Планинарски савез Србије расписује конкурс за уредника часописа Планинарски 

гласник. Члановима УО достављен је предлог Конкурса као и предлог за 

формирање Конкурсне комисије која би радила у следећем саставу: председник  

Комисије за иформисање и пропаганду, председник Комисије за маркетинг, 

председник Издавачког савета, председник Комисије за нормативна акта и 

Генерални секретар (председник комисије). 

УО је једногласно донео одлуку да се прихвати и распише конкурс као из 

предлога који им је достављен, као и да Конкурсна комисија ради у предложеном 

саставу. 

 Конкурс ће бити објављен на сајту ПСС, а позив за достављање конкурсне 

документације биће достављен свим ОПО ПСС. Крајњи рок за пријаву на конкурс 

је 15.7.2020. године. Одлуку о избору новог уредника УО ће донети на наредној 

седници УО. 

7.15. Издавачки савет доставио је члановима УО препоруку за суфинансирање 

необјављених дела планинарске литературе која су пристигла по расписаном 

конкурсу а која би била суфинансирана од стране ПСС. 

УО је једногласно донео одлуку како следи: 

- Извршити суфинансирање Спелеолошког гласника бр. 1 у износу од 90.000,00 

динара. 
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- Извршити суфинансирање рукописа „Од понора до Хималаја“- Живорада Жике 

Бранковића након отклањања недостатака по примедбама Издавачког савета 

ПСС и по достављању финансијског предмера за издавања књиге од стране 

аутора. 

- Извршити суфинансирање Монографије Планинарског друштва Железничар – 

Београд након отклањања недостатака по примедбама Издавачког савета ПСС и 

по достављању финансијског предмера за издавања монографије од стране 

аутора. 

7.16. Налаже се Комисији за маркетинг и Комисији за информисање и пропаганду да 

закаже и одржи састанак до одржавања следеће седнице УО. 

7.17. УО се једногласно сагласио са предлогом уредника Планинарског гласника и 

донео одлуку да се Планинарски гласник бр. 100 одштампа на повећаном броју 

страна. 

7.18. Због малог броја одржаних акција ПСС у другом кватралу ове године, а због 

пандемије изазване вирусом Ковид 19, постигнут је договор са ГССС да се износ 

за услуге ГССС за текућу годину дефинисан потписаним Споразумом коригује. 

7.19. Обука за водиче III категорије, предвиђена Календаром активности ПСС (31.7.- 

09.8. т.г.) у организацији Службе водича ПСС биће реализована у складу са 

мерама које прописује Влада РС. 

8. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца  

Након разматрања достављених им правилника/пословника и образаца, чланови УО су 

једногласно усвојили следеће: 

1. Пословник о раду Управног одбора ПСС. 

2. Правилник о садржини програма наставе изборног предмета планинарство – 

боравак у природи као слободне наставне активности. 

3. Правилник о начину организовања и извођења обуке за стицање звања 

„високогорац“ са припадајућим обрасцем 098ВГ – Записник о полагању испита за 

звање високогорац. 

4. Образац 077 – Сагласност законског заступника. 

5. Образац 078 – Пријава за учешће на кампу. 

9. Међународна сарадња и активности 

9.1. ЕУМА 

ЕУМА је 29. маја т.г., путем ЗУМ платформе одржала своју редовну годишњу 

скупштину. Наш делегат Д. Гогић је учествовао у раду и поднео извештај о томе. 

Годишња скуштина ЕУМА 2021. године биће одржана у Прагу. 

9.2. ЕРА  

Председник ЕРА, Б. Мићић присутне је информисао о активностима које је ЕРА 

преузела везано за пандемију изазвану вирусом Ковид 19, о томе да је у току рад 

на измени ЕРА Статута и правилника, као и то да ће се скупштина одржати путем 

Зум платформе 03. октобра т.г. 
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9.3. УИАА 

Избори за новог председника УИАА биће одржани 20. октобра т.г. 

9.4. БМУ  

БМУ је одложио одржавање своје годишње скупштине. Термин одржавања још 

увек није познат. 

10. Молбе, жалбе и дописи 

10.1. ПСД Копаоник из Београда упутило је допис којим тражи увид у документацију 

коју Савез поседује а у вези са несрећом која се догодила 2016. године при 

успону на врх Високи Канин у организацији и вођству њиговог водича Јелене 

Кузмановић. 

Канцеларија Савеза ће изаћи у сусрет ПСД Копаоник и омогућити увид у тражену 

документацију коју поседује. 

10.2. УО ПСС се сложио да нашим члановима планинарима ПСБ омогући да два пута 

недељно одржавају састанке (канцеларија Савеза 106 у Дечанској), а ради 

унапређења рада Савеза уз претходну најаву и достављање списка учесника 

састанка. 

10.3. Чланови УО су електронским путем добили предлог Споразума о регулисању 

односа између НП Фрушка гора и ПСС. Предлог је сачинио секретаријат ПСС. 

УО је једногласно подржао предлог и наложио да се предлог споразума упути НП 

Фрушка гора.  

10.4. ПК Ера из Ужица доставио је допис којим информише ПСС и траже подршку за 

реализацију идеје о отварању музеја планинарства и наставног центра ПСС у селу 

Семегњево – Општина Чајетина у сврху стручног усавршавање планинарских 

стручњака и едукацију младих планинара. 

УО је донео одлуку о давању подршке иницијативи ПК Ера из Ужица за 

формирање музеја планинарства и наставног центра за стручно усавршавање 

планинарских стручњака и едукацију младих планинара. Задужују се И. Планић и С. 

Вељковић да сачине допис подршке. 

11. Разно 

11.1. З. Контић је доставио Препоруку за поступање клубова и водича у области која је 

дефинисана законима о финансијама, порезима, туризму и спорту о којој ће бити 

речи на следећој седници УО ПСС. 

11.2. Председник Савеза је информисао УО да је ГССС заинтересован да ПСС буде 

један од оснивача регионалних станица ГСС као правних лица. Статутом ПСС је 

дефинисано да је за реализацију наведеног предлога надлежна Скупштина ПСС. 

Уколиоко ГССС остаје при предлогу, предлог ће бити разматран на првој 

наредној редовној годишњој Скупштини ПСС 2021. године.  

11.3. Служба водича ПСС је својим извештајем о раду између две седнице УО ПСС 

предложила да се због застарелости и заступљености у другим правилницима, за 

неважеће прогласе следећи правилници: 

 Правилник о условима и начину пружања услуга планинарског водича као 

туристичке делатности 
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 Правилник о накнади трошкова СВ ПСС за организовање и извођење 

пранинарских акција 

 Правилник о овери лиценце СВПСС 

 Програм обуке планинских водича. 

УО је усвојио предлог Службе водича те ће наведени правилници бити повучени 

и брисани са сајта Савеза. 

11.4. Комисија за признања, награде и категоризацију доставила је предлог за доделу 

признања ПСС: 

 Повеља за планинарско дело Слободану Гочманцу (ПСК Авала – Београд) 

 Плакета ПСС Владимиру Марковићу (ПК Фра – Чачак) 

УО је једногласно усвојио предлог Комисије. 

Седница је завршена у 2040 

 Записник сачинила Председник ПСС 

 С. Вељковић с.р. Исо Планић с.р. 


