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З А П И С Н И К  

са 19. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 26. новембра 2020. године помоћу интернет платформе ГУГЛ МИТ 

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

А. Ивошев, И. Кнежевић, В. Матковић, У. Гвозден, В. Токовић,                                     

А. Марковић, Ф. Демчовић, В. Ценић, Н. Сударов, Ј. Дршковић 

Генерални секретар: С. Вељковић 

Одсутни чланови УО: Р. Кнежевић 

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

Време почетка седнице: 1600 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 18. 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. Међународна сарадња и активности 

7.  Молбе, жалбе и дописи 

8.  Разно 

Дневни ред је једногласно усвојен. 

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

 

1. Усвајање Записника са 18. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 18. редовне седнице 

Управног одбора.  

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

2.1. Налаже се Начелнику ПСС да сазове Збор пењача у леду и драј тулингу како би се 

оформила нова комисија. 

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

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

Савета. 

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

ПОТ, КА, ПТ, ПЛ, КСП и КВЕ. 

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

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

спортских пењача. 

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. 

2.9. Комисија за високогорство и екпедиције задужује се да пошаље упит 

Планинарском савезу Ирана о надморској висини највишег врха Ирана. 

2.10.Налаже се Комисији за планинарске објекте да у периоду до краја године постави 

табле категоризације на објекте који су категорисани у ПСС. 

2.11.Задужују се А. Марковић и Н. Милошевић да на наредној седници УО презентују 

бизнис план предузећа које ће се основати на Скупштини ПСС. 

2.12.Именовати спортског директора из редова УО који ће вршити ту функцију до 

Скупштине ПСС. 

 

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

за наредни период 

3.1. Начелник ПСС је присутне обавестио о активностима у периоду између две 

седнице УО. 

3.1.1.Начелник и председник Комисије за пешачење и планинарење одржали су 

састанак са представницима ОПО из Тимочког региона са циљем 
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организовања акције на Старој планини која би ушла у Календар активности 

ПСС 2021. године. 

3.1.2. Одржано је II коло трекинг лиге као и VI коло такмичења у планинарској 

оријентацији. Због погоршања епидемиолошке ситуације отказана су 

преостала такмичења као и РА и ТА. 

3.1.3. У току су припреме за државно првенство у драј тулингу и пењање у леду, 

што ће мењати 3 кола планирана за ову годину. 

3.1.4. Због тренутне епидемиолошке ситуације прекида се одржавање кампова за 

младе и перспективне спортисте ПСС. Неће бити одржани кампови у 

планинарској оријентацији и драј тулингу и пењању у леду, док су остали 

кампови успешно одржани. 

3.1.5. Успешно је завршена основна спелеолошка обука.  

3.1.6. Завршена обука за планинске водиче на ТИМС-у. 

3.1.7. Начелништво предлаже корекцију Календара активности ПСС за 2021. 

годину. 

УО је једногласно усвојио предлог за измену Календара. 

3.1.8.  Послат је допис свим ОПО и стручним комисијама о категоризациији. 

3.1.9. Због тренутне актуелне епидемиолошке ситуације у Р. Србији одлуком УО 

ПСС отказује се стручно усавршавање за спортске стручњаке и стручњаке у 

спорту, и истим се признаје 4 бода из образовне компоненте за 2020. годину. 

3.1.10. Послата је молба Међународној скајранинг асоцијацији за придруживање 

тој асоцијацији. 

3.2. Комисија за алпинизам 

Комисија је поднела извештај о раду и упутила молбу УО да се Слободану 

Миловановићу, Радославу Милојевићу, Зорану Богдановићу, Предрагу Загорцу и 

Стевану Обрадовићу издају дозволе за рад. 

УО је једногласно донео одлуку да се Слободану Миловановићу изда дозвола за рад, а 

да се остали захтеви упуте Комисији за издавање, обнављање и одузимање дозволе за 

рад спортских стручњака која ће решавати сваки случај појединачно. 

3.3. Служба водича 

Због епидемиолошке ситуације није могуће одржати редован Збор водича, па ће на 

сајту ПСС бити објављен извештај о активностима начелништва и наставног тима 

СВ, као и правилници, упутства и препоруке. ИД картице и дозволе за рад биће 

послате водичима до краја године. 
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3.4. Комисија за скајранинг 

 Комисија је поднела извештај о раду. 

3.5. Спортски савез Србије послао је захтев да се до 30. новембра достави предлог за 

измене и допуне Правилника о спортским гранама и областима спорта у 

Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области 

спорта. 

УО је једногласно прихватио измене и допуне правилника. 

3.6. Комисија за планинарске терене одржала је on-line састанак са представницима 

основних планинарских организација из Јагодине и извршена је подела 

старатељства над постојећим и новим планинарским стазама и Јухорском 

трансверзалом на терену Јагодине, Јухора и Црног врха. 

 

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

наредни период 

4.1. Канцеларија ПСС је поднеле извештај о купљеним маркицама и картицама у 2020. 

години. 

4.2. А. Ивошев је присутне чланове УО упознао да је започет унос основних података о 

члановима у апликацији „Базни камп“. Отворено је 135 налога за приступ и  

одржана је презентација о функционалности и раду апликације, а снимак 

презентације постављен на youtube. 

4.3.  Комисија за превентиву и безбедност, члановима УО, представила је услове 

осигурања за 2021. годину. Преложила је да цена основног осигурање остане иста 

као и прошле године и износи 500,00 динара, а да цена додатног осигурања буде 

2.400,00 динара. 

УО је једногласно усвојио предлог комисије. 

4.4. Председник Комисије за младе је известио да се предмет Планинарство-боравак у 

природи спроводи према плану и програму, а реализовани су и излети. Током 

наставе ђаке ће посетити искусни планинари из различитих дисциплина. У периоду 

зимског распуста биће одржана планинарска обука за наставнике који су 

заинтересовани за овај предмет. Наставни материјал је у припреми. 

4.5. Представљен је предлог Уговора о пословној сарадњи са издавачком кућом Komshe 

који омогућава члановима ПСС попуст од 5% при куповини књига из њиховог 

асортимана. 

УО је једногласно прихватио потписивање уговора са издавачком кућом Komshe. 

4.6. Комисија за објекте је поднела извештај о завршеној категоризацији објеката ПСС 

за које су израђене табле и оне ће бити послате клубовима који су дужни да 

документују постављање истих. Информације о домовима и планинарским 

објектима на сајту ПСС су ажуриране и односе се само на категорисане објекте. 
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Саветовање са представницима ОПО који поседују планинарске објекте се одлаже 

за следећу годину са могућношћу да се одржи преко неке on-line платформе.  

4.7. Редакционом одбору је пристигло 34 апстракта за Стручни скуп-планинарство 21. 

века између спорта и покрета из свих битних области, а термин одржавања ће бити 

одређен у зависности од епидемиолошке ситуације. Сви пристигли радови 

прихваћени од Редакционог одбора биће уврштени у зборник радова.  

4.8. Ради се на графичким стандардима ПСС чиме ће се утврдити визуелни идентитет 

Савеза. Предлаже се рестилизација логоа ПСС, као и да се додели лого свакој 

комисији. 

4.9. Планинарски савез Србије именује Драгослава Гогића за уредника Јутјуб канала 

ПСС. 

5.  Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

5.1. Члановима УО дат је на разматрање предлог Правилник о дисциплинским мерама и 

поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила, 

а у складу са антидопинг кодексом и правилима надлежног савеза, који ће се 

примењивати од 01. јануара 2021. године.  

УО је једногласно усвојио предлог правилника. 

5.2. На предлог Службе водича правилник „Правилник Службе водича“ који је усвојен 

на 18. редовној седници УО ставља се ван снаге. 

Члановима УО дат је на разматрање нови предлог Правилника Службе водича. 

Након разматрања исти је једногласно усвојен од стране УО . 

6. Међународнасарадња и активности 

6.1. УИАА 

Одржана је годишња скупштина на којој је изабран нови председник Питер Мујир 

(Peter Muir) из Канаде. 

6.2.ЕУМА 

За ЕУМИН пројакат Еразмус + одговорено је на упитнике у вези са планинским 

теренима. 

6.3. ЕРА 

ЕРА је именовала Драгослава Гогића за администратора њиховог youtube канала. 

7.4. БМУ 

Није било информација о даљем раду. 

7. Молбе, жалбе и дописи 

7.1. ПСД „Копаоник“ из Београда је поднео молбу за куповину само чланских картица, 

а везано за чланске маркице које су им остале. 
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7.2. ПД „Железничар“ из Београда је поднео молбу да им се маркице из 2020. године 

замене са маркицама за 2021. годину. 

УО је донео одлуку да се ове молбе одбију и наложио Секретаријату да, уколико је 

могуће, изнађе начин и помогне ОО у решавању проблема који имају. 

7.3. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу је доставио план и 

програм стручног оспособљавања кандидата за који тражи сагласност и подршку 

како би извршио акредитацију. 

УО је једногласно одлучио да се подржи план и програм стручног оспособљавања 

Факултета спорта и физичког васпитања из Ниша. 

7.4. Завод за заштиту природе Србије је послао допис у вези уређења зоне врха Миџора 

на Старој планини којим Завод подржава иницијативу ПСС уз сарадњу са ЈП 

„Србијашуме“ као и уз потребну сагласност надлежних институција. Допис се 

прослеђује Комисији за заштиту природе планина. 

7.5.Добијен је допис Економско-трговинске школе из Зајечара у вези додатног 

усавршавања њихових наставника за предмет планинарство. Допис је прослеђен 

Комисији за Младе. 

7.6. Допис Мирољуба Златковића из Звечана прослеђује се Комисији за награде, 

признања и категоризацију и Драгану Божовићу. 

8. Разно 

8.1. ПСК „Мосор“ и ПАЕК „Ниш“ су добили позив да учествују у радној групи за 

омладину и спорт града Ниша. 

 

Седница је завршена у 2020 

 Записничар Председник ПСС 

 

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