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З А П И С Н И К  

са 17. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 26. августа 2020. године на Авали (планинарски дом „Чарапићев брест“)  

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

Н. Милошевић, В. Матковић, В. Токовић, У. Гвозден, А. Марковић,          

Ф. Демчовић,Р. Кнежевић, В. Ценић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Одсутни чланови УО: А. Ивошев, Ј. Драшковић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће части: С. Радуловић 

Остали присутн: З. Контић, Б. Мићић, Ј. Јарић 

Време почетка седнице: 1220 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 16. 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. Извештај секретаријата о раду између две седнице УО и план активности за 

наредни период  

5. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

6. Пријем нових чланова у ПСС  

7. Међународна сарадња и активности  

8.  Молбе, жалбе и дописи  

9.  Разно  

Председник је отворио Седницу, те обзиром да до одржавање исте није дат ни један 

предлог правилника за усвајање, предложио је да се тачка 5 изузме из предложеног 

Дневног реда, што су чланови УО једногласно прихватили. 

1. Усвајање Записника са 16. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 16. редовне седнице 

Управног одбора.  

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

2.1. Задужује се Комисија за пешачење и планинарење да, заједно са Начелником, 

закаже 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. 

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

оформила нова комисија. 

2.3. Задужује су Председник и Спортски директор да закажу састанак Секретаријата 

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

Савета. 

2.4. Задужује се Спортски директор да закаже састанак са селекторима репрезентација 

ПОТ, КА, ПТ, ПЛ, КСП и КВЕ. 

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

алпиниста. 

2.6. 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. 

2.7. Задужују се Б. Мићић и Б. Божовић да започну разговоре око обезбеђивања 

простора за одржавање свечаности поводом 120 година организованог 

планинарства у Србији. 

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

закажу и одрже састанак до одржавања следеће седнице УО. 

2.9. Упућен је допис Министарству трговине, туризма и телекомуникације у вези са 

издавањем пригодне поштанске марке за обележавање 120 година планинарства у 

Србији. У септембру ће бити донета одлука. 

2.10. В. Ценић је одржао састанак Комисије за планинско трчање са релевантним 

сарадницима на коме су утврђени стратешки циљеви развоја планинског трчања 

у ПСС. 

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

за наредни период  

3.1. Начелник ПСС је присутне известио да су све активности предвиђене календаром 

Савеза у периоду између две седнице УО због ситуације изазване Корона вирусом 

и прописаних мера Владе РС отказане или одложене. Једино је одржано Државно 

првенство у спортском пењању-дисциплина болдер. Одложена такмичења ће бити 

организована у наредном периоду ако то буде могуће, како би такмичарске сезоне 
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биле реализоване. Извештаје о раду између две седнице УО доставиле су: 

Комисија за планинско трчање и Комисија за спортско пењање. 

3.2. Комисија за планинарење и пешачење 

За Дан пешачења се до 25.8. пријавио 21 клуб. Инструкције за Дан пешачења су 

послате свим ОПО, акценат ове године је популаризација планинарења као спорта 

као и пешачења. Битно је да се акција спроведе у складу са прописаним мерама 

Владе РС. Предлог је да једна од тачака дневног реда УО буде извештај о 

координацији којим би се УО информисао о спроведеним акцијама и раду ОПО 

од стране члана УО задуженог за одређени регион. 

3.3. Комисија за планинско трчање 

Састанак Комисије за планинско трчање је одржан на Фрушкој гори као и тренинг 

репрезентације Србије у планинском трчању. На састанку су репрезентативци 

упознати са плановима у наредном периоду и тренутном ситуацијом. 

У августу је одржана Виртуелна трка, а прикупљена средства од котизације у 

износу од 18.500 динара уплаћена су хуманитарној фондацији „Буди хуман“. 

3.4. Комисија за планинарске терене 

Знатан број клубова је немогућност да се одржавају акције у овој ситуацији 

изазване Корона вирусом искористило за уређење својих стаза што треба 

похвалити. Стазе су обновљене или у фази обнављања. У вези Дана пешачења је 

упућен допис свим ОПО да искорите ову акцију како би уредиле стазу на локалу 

које би се користиле и наредних година. 

3.5. Служба водича 

Начелник СВ је присутне известио да је архив СВ ослобођен докумената којима је 

истекао рок чувања. Летња обука водича је одложена за септембар и биће 

спроведена у две смене како би се испоштовале прописане мере донете услед 

епидемије изазване Корона вирусом. За обуку се пријавило 44 полазника. За идући 

састанак УО ће бити израђени правилници СВ и биће их укупно три. 

3.6. Комисија за планинарску оријентацију 

III коло у планинарској оријентацији биће одржано крајем августа у 

Чортановцима-Дунав у организацији ПСД „Железничар-Инђија“ и уз одобрење 

органа локалне самоуправе. Такмичење ће бити одржано без присуства публике у 

складу са прописаним мерама. Најављено је и IV коло такмичења у планинарској 

оријентацији на Палићу за 12. септембар. Обављају се припреме за Дан чистих 

планина на Рајцу, органи локалне самоуправе су најавили одобрење за ту акцију, 

тако да ће се организовати предвиђена такмичења у оквиру те манифестације. 

3.7. Комисија за планинарски трекинг 

Организацију такмичења трекинг лиге је тешко спровести у овим околностима. 

Прво следеће такмичење ће бити на Рајцу у оквиру Дана чистих планина, где ће 

бити измењена правила такмичења како би се прилагодило прописаним мерама 

Владе РС. Поред организационих и техничких измена доћи ће и до смањења обима 
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такмичења. За одложена кола потребно је одредити додатне термине због 

регуларности такмичења. 

3.8. Начелник ПСС је известио присутне да се ради на Протоколу организације 

такмичења у ванредним околностима проузрокованим вирусом Ковид 19-сезона 

2020, чиме би се такмичења Савеза прилагодила прописаним мерама и Протокол 

би био обавезан за све ОПО. 

3.9. Задужује се С. Вељковић да набави бесконтактне топломере за потребе Савеза. 

УО је једногласно донео одлуку да се дају привремена овлашћења такмичарским 

комисијама ПСС до окончања епидемиолошке ситуације у земљи да имају права 

да мењају спортска правила ПСС, а у складу са ситуацијом која им намеће 

реализација такмичарских дисциплина. Такмичари о измењеним правилима морају 

бити унапред упознати.  

УО је једногласно донео одлуку да Начелништво ПСС у наредне две недеље 

донесе смернице за организаторе такмичења ПСС за време трајања 

епидемиолошке ситуације. 

3.10. Дозволе за рад спортских стручњака важе три године и обнављају се на основу 

даљег стручног усавршавања. Највећи број спортских стручњака чине водичи, па 

је потребно да Служба водича подсети исте да поднесу захтев за обнову дозвола. 

3.11. Дан пешачења 

Због специфичности узрокованих пандемијом ПСС ће овогодишњу акцију Дан 

пешачења реализовати на другачији начин него до сад. Уместо масовног 

окупљања и поласка на пешачење учесници ће долазити индивидуално или у 

малим групама без организованог колективног превоза. Позива се грађанство да 

тог дана у одређеном периоду прошета нашим стазама на којима ће бити 

присутни водичи и чланови Савеза који ће их упутити и бити логистичка 

подршка. 

Циљ је промоција активног и здравог начина живота и због тога ће се Дан 

пешачења организовати као низ промотивних активности, а не као активност 

окупљања људи на једном месту. Упутити клубове да се повежу са Заводом за 

јавно здравље, органима локалне самоуправе и локалним медијима. Упознати 

јавност са ресурсима клубова, а то су уређене и обележене пешачке стазе и 

путеви у окружењу насеља. Такође искористити акцију за промоцију Службе 

водича која ће дати јасне смернице како се безбедно може кретати по 

планинарским стазама. 

Захвалити се Заводу за јавно здравље „Батут“ на подршци, Инфостуду на 

донацији и РТС-у на медијској промоцији. 

ТВ и радио спотови Д. Гогића за Дан пешачења ће се дистрибуирати локалним 

медијима. А. Ивошев и А. Марковић су поводом ове акције покренули youtube 

канал ПСС. 
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3.12. Кампови за младе и перспективне спортисте у Овчар Бањи у организацији 

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

која налажу надлежни државни органи. До сад се пријавила само Комисија за 

спелеологију.  

3.14. ГССС је послао допис са саветима како поступати у планини, због повећаног 

ангажовања службе, при чему су им позиви углавном били упућени од 

излетника, а не планинара. 

3.15. Комисија за спелеологију је донела одлуку да, на основу захтева и достављене 

документације, именује Александра Раваса у звање Инструктор спелеологије. 

УО је једногласно донео одлуку да се Александар Равас именује за Инструктора 

спелеологије. 

3.16. Комисија за планинско трчање је донела одлуку да се на место члана Комисије 

В. Лекића (ПСК „Железничар“ Краљево) именује Н. Минић ( СК „Tribe“ 

Београд). 

УО је једногласно донео одлуку да се Н. Минић именује за члана Комисије за 

планинско трчање. 

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

наредни период 

4.1. Анита Михајловић члан Комисије за превентиву и безбедност ће преузети улогу 

преговарача када је у питању осигурање о одговорности из делатности са 

осигуравајућом кућом ДДОР. 

4.2. Секретаријат предлаже да Марија Ристић преузме вођење Инстаграм странице 

ПСС, а ради ажурнијег вођења исте. 

Чланови УО су се једногласно сложили. 

4.3. ПСС је са НП Фрушка гора потписао Споразум о међусобном разумевању и 

сарадњи. Копија споразума биће достављена свим ОПО и објављена на сајту 

Савеза. 

4.4. Апликација за вођење евиденције чланства са базом података ПСС је у фази 

израде. Одржана је веб презентација апликације члановима УО. Упутство за 

коришћење апликације биће направљено и послато свим ОПО, а биће оформљен 

и тим за подршку. 

4.5. Комисије за планинарске објекте поставила је прву таблу - обележје на 

планинарском дому у Расишту – Бајина башта. Обзиром да је дошло до 

преиспитивања решења дизајна и садржаја, УО се сагласио да се до наредне 

седнице УО обустави израда и постављање истих. Налаже се Комисији да још 

једном преиспита садржај претходно усвојеног решења. 
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4.6. Комисија за планинарске објекте ради на усаглашавању термина за одржавање 

саветовања са представницима ОПО који поседују планинарске објекте. Термин 

одржавања биће накнадно утврђен. 

4.7. Секретаријат предлаже, на основу записника Конкурсне комисије, за избор 

уредника часописа Планинарски гласник ПСС Јована Јарића за уредника. 

УО је једногласно усвојио предлог и Јована Јарића именовао за уредника часописа 

Планинарски гласник ПСС. Налаже се новом уреднику Гласника да до слеедеће 

Седнице УО предложи састав Уредништва. 

4.8. За Стручни скуп „Планинарство 21. века између покрета и спорта“ који ће бити 

одржан 18.2.2021. пристигло је 17 наслова са апстрактом. 

УО је донео одлуку да продужи рок за достављање наслова са апстрактом до 15. 

септембра 2020. године. Након наведеног рока биће организован други састанак 

Организационог и Редакционог одбора. 

4.9. Наставља се рад на припреми манифестације Дан пешачења у Србији која ће се 

одржати 12. септембра 2020. године. 

4.10. Сачињен је предлог Препоруке за поступање ОПО и спортских стручњака у 

области која је дефинисана законима о финансијама, порезима, туризму и спорту. 

УО је усвојио препоруку и донео одлуку да се препорука достави свим ОПО. 

4.11. На Јастребцу у термину 10.- 13. август 2020. године спроведена је Основна обука 

и стручно усавршавање наставника за предмет – слободну ваннаставну активност 

„Планинарство – боравак у природи“. 

5.  Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

На 17. редовној седници УО није било предлога правилника и образаца за разматрање. 

6. Пријем нових чланова у ПСС 

6.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПД „Мачак“ из Нових 

Бановаца, додели статус придруженог члана. 

6.2. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПСК „Соко“ из 

Крупња, додели статус придруженог члана. 

7. Међународна сарадња и активности 

7.1. УИАА 

За делгате на скупштини УИАА која ће се одржати преко апликације Зум 

одређени су И. Планић и Д. Гогић. 

7.2. ЕУМА 

Од ЕУМЕ је стигао допис да се до 10. септембра т.г. одреде контакт особе у вези 

пројекта Еразмус + којим се изједначавају критеријуми за стазе, планинарске 

домове и пењалишта.  
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УО је једногласно донео одлуку да се за представнике ПСС за пројекат Еразмус + 

изаберу Н. Лечић (пл. објекти), У. Гвозден (пл. терени), а да се трећи члан изабере 

у договору са Комисијом за спортско пењање. 

7.3. ЕРА 

Годишња скупштина ће се одржати 3. октобра преко апликације Зум. Пре 

скупштине биће одржани састанци, такође преко апликације Зум, на којима ће се 

расправљати о новом статуту и стратегији развоја Ере. 

7.4. БМУ 

Термин одржавање скупштине БМУ још није познат. 

Одлука о учествовању на Балканском првенству у планинарској оријентацији које 

би требало да се одржи у Црној Гори, донеће се најкасније до 10. септембра т.г. 

8. Молбе, жалбе и дописи 

8.1. ПСК „Брђанка“ из Алексинца је упутио молбу УО ПСС за финансијску помоћ у 

износу од 20.000 динара за одржавње и обележавање деонице Европског 

пешачког пута Е-7 од Грепца до Суповца. Комисија за планинарске терене је 

одобрила да се из буџета Комисије финасирају у износу од 20.000 динара на 

основу рачуна за утрошени материјал. 

УО је једногласно одлучио да се на предлог Комисије за планинске терене ПСК 

„Брђанка“ из Алексинца доделе новчана средства у износу од 20.000 динара. 

8.2. ПСК „Кукавица“ из Лесковца је поднео молбу УО ПСС за финансијску помоћ у 

износу од 50.000 динара за поправку обрушеног плафона у планинарском 

дому„Прека вода“ који је у власништву клуба. 

Захтев ће се проследити Комисији за планинарске објекте на основу чијег 

мишљења ће се донети одлука. 

8.3. ПД „Каблар“ из Чачка је упутио молбу УО ПСС за финансијску помоћ у износу 

од 20.000 динара за уређење стаза у реону планине Јелице. Комисија за 

планинарске терене је одобрила да се из буџета Комисије финансирају у износу 

од 20.000 динара на основу рачуна за утрошени материјал. 

УО је једногласно одлучио да се на предлог Комисије за планинарске терене ПД 

„Каблар“ из Чачка доделе новчана средства у износу од 20.000,00 динара. 

9. Разно 

Није било материјала за разматрање. 

Седница је завршена у 1815 

 Записничар Председник ПСС 

 Ј. Радосављевић с.р. Исо Планић с.р. 


