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З А П И С Н И К  

са 21. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 09. фебруар 2021. године на Авали (планинарски дом Чарапићев брест) 

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

Ивошев, И. Кнежевић, В. Матковић, В. Токовић, А. Марковић, В. 

Ценић, Н. Сударов, Ј. Драшковић. 

Присутни чланови УО путем платформе Гугл мит: У. Гвозден, Ф. Демчовић 

Генерални секретар: С. Вељковић 

Одсутни чланови УО: Р. Кнежевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Остали присутни: З. Контић, Б. Мићић, Н. Трипковић, Л. Попара, А. Рашин 

Време почетка седнице: 1200 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 20. редовне седнице УО ПСС  

2. Преузете обавезе са претходних седница 

3. Извештај о раду начелништва и комисија за 2020. годину и план активности за 

наредни период 

4. Усвајање предлога јединствене листе спортиста за доделу стипендија 

5. Расподела буџетских средстава за 2021. годину 

6. Извештај секретаријата о раду између две седнице УО 

7. Књиговодствени финансијски извештај за 2020. годину 

8. Трећа редовна годишња Скупштина 22. сазива 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

10. Пријем нових чланова у ПСС 

11. Међународна сарадња и активности 

12. Молбе, жалбе и дописи 

13.  Разно 

Дневни ред је једногласно усвојен. 
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1. Усвајање Записника са 20. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 20. редовне седнице 

Управног одбора.  

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

 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

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

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

Савета. 

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

ПОТ, КА, ПТ, ПЛ, КСП и КВЕ. 

2.3. Налаже се Комисији за алпинизам да закаже Збор алпиниста. 

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 презентују бизнис план предузећа које 

ће се основати на Скупштини ПСС. 

2.8. Именовати спортског директора који ће вршити ту функцију до Скупштине ПСС. О 

овој тачки дневног реда расправљаће се на текућој седници. 

3. Извештај о раду начелништва и комисија за 2020. годину и план активности за 

наредни период 

3.1. Начелник ПСС је присутне обавестио о активностима које су реализоване, а 

предвиђене Календаром активности. Због епидемиолошке ситуације једна акција је 

отказана. У току су конкурси Издавачког савета и Комисије за планинарске терене. 

Завршена је категоризација сениора и јуниора Планинарског савеза, а регистрација 

спортиста је у току и траје до 20. фебруара т.г. 

3.1.1.Комисија за скајранинг 

Ради се на припреми предстојећих такмичења, а репрезентација Србије је 

пријављена за светску скајранинг серију која се одржава у септембру у 

Бугарској (Пирин). 

3.1.2. Комисија за планинарски трекинг 

Прпремљен је нови такмичарски правилник, а у току су припреме за I коло 

трекинг лиге. 

3.1.3. Комисија за рад са младима 

Предавања из предмета Планинарство теку по плану и програму. 
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3.1.4. Служба водича 

ПД „Тара“ из Бајине баште учествује у међународном пројекту чији је циљ 

повећање броја жена у раду водичке службе, па ће се преко пројекта 

финасирати летња обука водича за 12 жена. Служба водича ће одредити 

критеријуме, који ће бити представљени Управном одбору, по којим ће се 

вршити одабир кандидаткиња. 

3.1.5. Комисија за алпинизам и турно скијање 

Организују се предстојеће активности као и зимски алпинистички течајеви, а 

сви инструктори су добили дозволе за рад (осим Петра Шундерића). 

3.1.6. Комисија за безбедност и осигурање 

Унапређено додатно осигурање за чланове ПСС. 

3.1.7. Комисија за планинарску оријентацију 

У току су припреме за предстојећа такмичења, а реамбулација карте 

Стражилова је у завршној фази и биће готова за I коло лиге Србије у пл. 

оријентацији. Позив за курс из план оријентације је спреман за објаву. 

3.1.8. Комисија за планинарење и пешачење 

Акције ће бити организоване и спроведене у складу са епидемиолошким 

мерама и сагласности локалне самоуправе, у противном се отказују. 

3.1.9. Комисија за планинарске објекте 

Комисија наставља са активностима на организацији саветовања о 

планинарским објектима и планира организовање помоћи за обнову 

планинарских домова. 

3.1.10. Комисија за високогорство и експедиције 

Табор високогораца одржаће се крајем фебруара на Старој планини, а обуке 

за звање високогорац спровешће три клуба. 

3.2. Начелник ПСС је предложио формирање Комисије за информационе технологије 

која би била задужена за рад апликације Базни камп и сајта ПСС. Чланови би били: 

Андреј Ивошев (председник), Владимир Бобић и Небојша Јевђовић. 

УО је једногласно усвојио одлуку о формирању нове комисије. 

3.3. Начелник ПСС је предложио нови састав Комисије за драј тулинг и пењање у леду. 

Комисију би чинили: Бојан Траиловић (председник), Никола Сретеновић, Петар 

Шундерић, Драган Ђелкапић. Пети члан комисије ће бити накнадно изабран. 

УО је једногласно усвојио предлог за нове чланове комисије. 

3.4. Начелник ПСС је предложио да се споје Комисија за информисање и пропаганду и 

Комисија за маркетинг, са новим називом Комисија за информисање и маркетинг, а 

чланови би били: Драгослав Гогић (председник), Александар Марковић и Јован 

Јарић.  
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УО је једногласно усвојио предлог. 

3.5. УО је на предлог начелника одлучио да се Милан Макојевић због постигнутих 

резултата током 2020. године пошаље на Светски шампионат у пењању у леду које 

се одржава у Русији (Киров) од 05. до 07. марта 2021. године. 

3.6. ISF (Међународна скајранинг федерација) је послала допис у којем се не прихвата 

захтев ПСС за пуноправно чланство. Пошто статус пуноправног члана није ни 

захтеван вероватно је дошло до грешке у комуникацији. ПСС тражи статус 

придруженог члана, обновићемо захтев.  Преписка ће бити настављена. 

3.7. Служба водича је именовала Александра Рашина за координатора за стручно 

усавршавање спортских водича ПСС. 

3.8. Служба водича је одлучила да за вођење фејсбук странице СВ буде задужен 

Александар Марковић - Маре. 

3.9. УО је једногласно усвојио предлог да начелник ПСС Александар Марковић врши 

функцију спортског директора до изборне Скупштине ПСС. 

4. Усвајање предлога јединствене листе спортиста за доделу стипендија 

4.1. Комисија за награде, признања и категоризацију ПСС је доставила коначан предлог 

спортиста за доделу стипендија. Списак спортиста за доделу стипендија је сачињен 

на основу бодовне листе категорисаних спортиста у складу са правилником 

Министарства омладине и спорта. 

УО је једногласно усвојио предложену листу. 

 

5. Расподела буџетских средстава за 2021. годину 

5.1. Председник ПСС је члановима УО прочитао предлог распоређивања буџетских 

средстава за 2021. године. 

УО је једногласно усвојио предлог буџетских средстава за 2021. годину. 

 

6. Извептај секретеријата о раду између две седнице УО 

 

6.1. Апликацију „Базни камп“ користи преко 90% ОПО. У току је њено дограђивање, па 

ће бити омогућено наручивање маркица за додатно осигурање, водичких као и 

алпинистичких маркица. У плану је да се најава догађаја, пријава за такмичења, као 

и објава резултата спроводе преко апилкације.  

6.2. Н. Трипковиће, председник Комисије за безбедност и осигурање ПСС, је присутне 

обавестио да је преко 130 чланова уплатило додатно осигурање. Са осигуравајућом 
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кућом потписан је први анекс уговора, а у припреми је други за допунско 

осигурање. 

6.3. Комисија за планинарске објекте је поднела извештај о категоризацији објеката 

ПСС, а табле са приказаном категоријом објекта су до сад постављене на 12 

планинарских објеката. Саветовање за планинарске објекте је у припреми, а рок за 

попуњавање упитника на основу којег би се унапредило саветовање је 15. фебруар 

т.г. 

6.4. Комисија за планинарске терене је поднела извештај о раду. У току је конкурсу за 

доделу финансијских средстава за 2021. годину за обележавање постојећих и 

пројектовање нових путева. 

6.5. На иницијативу Службе водича и ПД „Железничар“ из Београда настављају се 

радови на изради наставне виа ферате. За израду је потребна сагласност Завода за 

заштиту природе. 

6.6. Обележавања 120. година организованог планинарства у Србији ће се спроводити 

према програму који је председник ПСС представио члановима УО. Логотип 

манифестације ће се поставити на сва обележја акција из Календара активности 

ПСС за 2021. годину, као и на меморандуму Савеза. 

УО је једногласно усвојио идејно решење логотипа. 

А. Ивошев је представио манифестацију „Друштвени изазов 120 врхова“ која је део 

програма обележавања 120 година организованог планинарства у Србији. 

Учесници могу бити сви чланови ПСС, екипа мора имати минимум 3 члана и 

потребно је да пошаље снимак као доказ. Игра ће трајати до 11. новембра, а 

најуспешнији учесници добиће признања и награде. 

УО је једногласно усвојио представљен програм. 

6.7. Наредни онлајн састанак УО ПСС са ОО ПСС је заказан за четвртак 18. фебруара 

на коме ће теме бити пословник о раду Скупштине и њена организација, водичка 

делатност и обележавање 120. година организованог планинарства у Србији. 

Састанак је други у низу припремних састанака за онлајн скупштину ПСС. 

6.8. Председник ПСС је представио план рада УО, Секретаријата и председника за т.г. 

6.9. На седници је усвојен предлог књиге графичких стандарда ПСС. Наредни корак је 

јавна расправа о изгледу заставе и Грба ПСС након чега ће уследити одлука о 

коначном предлогу решења за заставу и грб. Коначни предлог решења изгледа 

заставе и грба биће предложени за усвајање Скупштини ПСС.  

6.10. Председник ПСС је обавести чланове УО да ће се материјал архивске грађе 

Планинарског савеза Југославије уредити и пренети у Историјски архив 

Југославије где ће бити доступан за истраживачке радове.   
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6.11. Организациони и редакциони одбор Стручног скупа „Планинарство 21. века 

између покрета и спорта“ настављају са активностима на припреми скупа, а 

радови и даље пристижу. 

6.12. Секретаријат је за чланове пописне комисије основних средстава ПСС за 2020. 

годину предложио: Бранислав Божовић (председник), Боро Милосављевић и 

Јелена Радосављевић. 

УО је једногласно усвојио предлог Секретаријата. 

 

7. Књиговодствении финансијски извештај за 2020. годину 

7.1. Председник ПСС је члановима УО представио финансијски извештај утрошених 

средстава у 2020. години. 

УО је једногласно усвојио извештај. 

 

8. Трећа редовна годишња Скупштина 22. сазива 

8.1. Због епидемиолошке ситуације предложено је да се Скупштина одржи преко Гугл 

мит платформе. Све ОПО су дужне да доставе списак делегата са правом гласа, 

њихове мејлове (___________@gmail.com) и бројеве телефона, а на које ће бити 

послат линк за помоћу којег ће моћи да се укључе у рад Скупштине. На дан 

одржавања сваки делегат се пријављује преко свог налога, а гласање ће се вршити 

преко Гугл анкететног формулара. Резултати гласања ће бити приказани у реалном 

времену и видљиви свим присутнима. 

У току су онлајн састанци на којима се ОО упознају са темама и материјалом који 

ће бити презентовани на Скупштини. 

Начин комуникације и гласања тестираће се на припремном састанку који ће се 

одржати 18. фебруара т.г.  

9.  Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

9.1. Комисија за планинарски трекинг је предложила Правилник о такмичењу у 

планинарском трекингу Планинарског савеза Србије. 

УО је једногласно усвојио предлог правилника. 

9.2. Комисија за планинарску оријентацију је предложила Правилник о организацији 

планинарских оријентационих такмичења Планинарског савеза Србије. 

УО је једногласно усвојио правилник 

9.3. Комисија за спелеологију је  предложила Правилник са планом и програмом за 

звање спелеолошки водич у неуређеним пећинама. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

mailto:___________@gmail.com
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10. Пријем нових чланова у ПСС 

10.1.УО је једногласно усвојио одлуку Надзорног одбора да се ПСД „Поглед“ из 

Трстеника додели статус придруженог члана. 

11. Међународна сарадња и активности 

11.1. БМУ 

С обзиром да нема званичних информација о плановима активности у 2021. години 

налаже се Андреју Ивошеву да се дописом и расположивим начинима 

комуникације обрати чланицама БМУ и подстакне сарадњу и активности. 

11.2.УИАА 

Пристигао је рачун за овогодишњу чланарину у УИАА. 

11.3.ЕУМА 

Скупштина је заказана за 5.јун у Чешкој (Праг), а у случају да не може да се одржи 

одлаже се за октобар т.г. 

Еразмус + представио је пројекте за период од 2021.-2027. године за које је знатно 

повећан буџет, а Србија има право учешћа. 

11.4. ЕРА 

Русија организује камп са планинарским активностима и међународним учешћем 

омладине, па је Србији омогућено да се пријави. 

12. Молбе, жалбе и дописи 

12.1.Адвокатске канцеларије Чивтелић и Јакшић упутиле су опомену пред тужбу због 

неовлашћеног објављивања фотографије Г. Шљивића на сајту ПСС 2020. године. У 

току су преговори о обештећењу оштећеног фотографа. 

12.2.Планинарски савез Београда је информисао ПСС о провалној крађи у магацину 

спелеолошког одсека Београда због чега је поднета кривична пријава против 

Уроша Акшамовића. Планинарски савез Србије ће против Уроша Акшамовића 

покренути дисциплинки поступак уколико се наведени учлани у ОО ПСС. 

12.3.Министарству одбране је послат допис за одобрење коришћења одговарајућих 

секција топографски карата за потребе online каталога регистра планинарских 

пешачких путева. Министарство одбране одобрило је захтев уз одговарајућу 

материјалну надокнаду. Преговори ће се наставити. 

12.4.Спортско планинско удружење у настајању „Србија у педаљ“ упутило је молбу 

ПСС за материјалну и нематеријалну помоћ за њихов пројекат који ће обухватити 

ТВ емисију и планинарску платформу.  

ПСС ће пружити нематеријалну подршку овом пројекту. 

12.5. ПСС је својим ОПО обратила, а везано за пројекат – серијал емисија „Са Вањом у 

планине“, упућујући  позив да дају своје предлоге планина и планинских врхова 
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које би могле да гледаоцима буду презентирани наставком снимања овог серијала 

2021. године. 

12.6.Факултет за физичку културу и спорт из Београда послао је допис о конкурсу за 

пријаву за стручно оспособљавања за оперативног тренера. 

 

13. Разно 

Није било материјала за разматрање. 

Седница је завршена у 1815 

 Записничар Председник ПСС 

 

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