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З А П И С Н И К  

са 20. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, одржане 

24. децембра 2020. године преко платформе ГУГЛ САСТАНАК 

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. Драшковић,         

Р. Кнежевић 

Генерални секретар:  С. Вељковић  

Остали присутни: З. Контић, Б. Мићић, Н. Трипковић, М. Ердељан, Р. Вукосављевић, Л. Попара 

Време почетка седнице: 1500 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1.   Усвајање Записника са 19. 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. Категоризација спортиста 

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

наредни период  

6. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

7. Организација рада Скупштине ПСС на наредној седници 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

9. Међународна сарадња и активности  

10. Молбе, жалбе и дописи  

11.  Разно  

Дневни ред је једногласно усвојен. 

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

 

1. Усвајање Записника са 19. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 19. редовне седнице Управног 

одбора.  

С обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 

 

2. Преузете обавезе са претходних седница  
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2.1. Налаже се Спортском директору 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 закаже Збор алпиниста. 

2.5. Налаже се Комисији за спортско пењање да закаже Збор спортских пењача. 

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

простора за одржавање свечаности поводом 120 година организованог 

планинарства у Србији. 

2.7.Задужују се А. Марковић и Н. Милошевић да припреме бизнис план предузећа које 

ће се основати на Скупштини ПСС. 

2.8.Задужује се Секретаријат да на наредној седници предложи в.д. спортског директора 

који ће вршити функцију до изборне 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.Већина комисија ПСС је поднела извештаје за т.г. 

3.1.2. Такмичарске комисије су заједно са Комисијом за награде, признања и 

категоризацију обавиле категоризацију спортиста. 

3.1.3. Одржано је државно првенство у драј тулингу и такмичарском пењању у леду 

у Овчар Бањи у организацији ПСС и КЕС „Армадило“ из Чачка уз прописане 

мере надлежних органа. Поред такмичења одржана је и радионица из ове 

дисциплине за све заинтересоване. 

3.1.4. Збор водича није одржан. 

3.1.5. Комисија за планинарски трекинг предлаже да се на основу два одржана кола 

у 2020. години прогласи пласман јер је ово једина дисциплина која није 

могла обавити комплетна такмичења због епидемиолошке ситуације. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4. Категоризација спортиста 

4.1. Комисија за признања, награде и категоризацију послала је позив свим ОПО 15. 

11.2020. г. за категоризацију врхунских спортиста која је започета 1. децембра т.г. 
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На основу остварених резултата у спортски статус врхунских спортиста 

категорисано је њих 23. 

УО је једногласно усвојио предлог комисије за категоризацију врхунских спортиста 

за такмичарску 2020. годину. 

 

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

наредни период 

 

5.1. Комисије ПСС су добиле упит Пописне листе опреме коју поседују, а коју су дужне 

да доставе канцеларији. 

5.2. Комисија за информисање, пропаганду и маркетинг је поднела извештај о раду. 

Комисија је дефинисала процедуру комуникације између различитих извора 

информација и уредника: Планинарског гласника, сајта, ФБ, Инстаграма, Јутјуб 

канала, Вибер заједнице. 

5.3. Апликацију „Базни камп“ користи око 85% ОПО тј. око 92% чланства. Чланови се 

упућују у рад апликације, која се упоредо надограђује и усавршава.  

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

које су израђене 33 табле које су послате клубовима, сем две јер клубови не 

испуњавају услове за чланство у ПСС. Послат је допис ОПО које имају планинарске 

објекте да попуне упитник у циљу припрема за саветовање планирано за пролеће 

2021. г. 

5.5. Комисија за планинарске терене је поднела извештај о раду. Комисија предлаже 

процедуру конкурса на основу кога ће ОПО аплицирати за доделу финансијских 

средстава за 2021. годину за обележавање постојећих и пројектовање нових путева. 

УО је једногласно прихватио конкурс Комисије за планинарске терене. 

5.6. Издавачки савет је поднео извештај о раду као и предлог конкурса за необјављена 

дела планинарске литературе за 2021. годину. Конкурс је отворен до 20.03.2021. год. 

УО је прихватио нацрт конкурса Издавачког савета. 

5.7 Организациони и редакциони одбор Стручног скупа ''Планинарство 21. века између 

покрета и спорта настављају са активностима на припреми скупа. До сада је 

пријављено 34 апстакта и теме. 

5.8. У току је израда графичких стандарда ПСС чиме ће се утврдити визуелни идентитет 

и препознатљивост Савеза. На седници је размотрена радна верзија предлога. 

Евидентиране су примедбе на основу којих треба сачинити нову верзију предлога. 

Рестилизација логоа и заставе ће бити урађена у складу са статутом ПСС. 



4/5 

 

6.  Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

6.1. Комисија за високогорство и експедиције је предложила Правилник о организовању 

и извођењу високогорских успона. 

УО је једногласно усвојио предлог правилника. 

6.2. Комисија за високогорство и експедиције је предложила Правилник о регистру 

високогорских успона. 

УО је једногласно усвојио правилник 

6.3. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је предложила Правилник са 

планом и програмом за извођење основне планинарске обуке. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

6.4. Комисија за скајранинг је предложила Правилник о такмичењу у планинском 

трчању-скајранингу. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

6.5. Комисија за спортско пењање дала је предлог Такмичарског правилника коисије за 

спортско пењање ПСС у спортком пењању на природним стенама који је УО 

усвојио.  

7. Организација рада Скупштине ПСС на наредној седници 

7.1. С обзиром на епидемиолошку ситуацију размотрена је могућност да се Скупштина 

ПСС одржи преко неке од познатих интернет платформи за шта је потребно 

изменити Пословник о раду Скупштине ПСС. 

Члановима УО дат је нацрт предлога Послаовника о раду Скупштине ПСС који су 

они једногласно усвојили као предлог за Скупштину. 

7.2. Секретаријат се обавезује да са ОПО по регионима одржи онлајн састанке како би се 

обавиле припреме за одржавање Скупштине 13.3.2021.г. 

 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

8.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПД „Alma mons 

adventures“ из Новог Сада додели статус придруженог члана. 

9. Међународна сарадња и активности 

9.1. УИАА 

УИАА је доставила информацију да је обновљена акредитација за водиче 3. и 2. 

Категорије које у номенклатури УИАА носе називе: 

 Mountain Walking & Trekking Summer  и  

 Mountain Walking & Trekking Winter  

Катарина Мановски је поднела писани извештај о учествовању на састанку планинарске 

комисије УИАА. 
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9.2.ЕУМА 

Одражан је састанак 7. децембра где су учесници обавештени о учлањењу ЕУМЕ у 

организације ЕУ, што омогућава ПСС да конкурише са својим пројектима. 

За ЕУМИН пројакат Еразмус + ПСС је на листи која је одговoрила на упитнике у 

вези са планинским теренима. 

9.3. ЕРА 

Председник ЕРА Борис Мићић обавестио је УО да пешачење у води добија на 

популарности и у међувремену је постало такмичарска дисциплина. 

9.4. БМУ 

Констатовано је  да БМУ није имала регистроване активности од избијања 

епидемије. Задужује се Андреј Ивошев (члан ИО БМУ) и председник ПСС да 

покрену иницијативу за реализацију  активности. 

10. Молбе, жалбе и дописи 

10.1.Комисија за планинарску оријентацију упутила је молбу и предложила да се за 

потребе ПОТ израде карте на теренима око дома на Стражилову. 

УО је усвојио молбу Комисије за планинарску оријентацију. 

10.2.Драган Милошевић, инструктор алпинизма, је упитио молбу УО да му се трошкови 

школарине за програм оспособљавања за спортског инструктора алпинизма у 

износу од 150€ у динарској противвредности рефундирају. 

УО је молбу проследио Комисији за алпинизам која ће је размотрити. 

10.3.ПК „Раднички“ из Београда упутио је молбу УО за финансијску помоћ поводом 

реконструкције планинарског дома Грбаје на Проклетијама који је у њиховом 

власништву. 

УО је донео одлуку да се молба проследи Комисији за планинарске објекте која ће 

исту узети на разматрање. 

Комисија за информисање, пропаганду и маркетинг и Комисија за планинарске 

објекте задужују се да организују донаторске активности за помоћ и опремање 

планинарских објеката. 

11. Разно 

Није било  материјала. 

Седница је завршена у 1930 

 Записничар Председник ПСС 

 

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

 


