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З А П И С Н И К  

са 22. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 08. марта 2021. 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, В. Ценић, Н. Сударов. 

Одсутни чланови УО: Ф. Демчовић, Ј. Драшковић, Р. Кнежевић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Време почетка седнице: 1600 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 21. 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. Припрема Скупштине ПСС 

6. Пријем нових чланова у ПСС 

7. Међународна сарадња и активности  

8.    Молбе, жалбе и дописи  

9.   Разно  

Дневни ред је једногласно усвојен. 

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

 

1. Усвајање Записника са 21. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 21. 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. 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. 

 

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.Започета је такмичарска сезона, а у току је регистрација спортиста. Успешно 

је одржана трка Чичак трејл у Београду у организацији ПСК „Балкан“ из 

Београда, као и курс из планинарске оријентације на Рајцу у организацији 

Комисије за планинарску оријентацију ПСС. Организована је обука за 

планинске водиче II категорије у зимским условима на Старој планини, а 

реализован је и табор високогораца. Објављена су позивна писма за прва 

кола такмичења трекинг лиге и планинарске оријентације. Милан Макојевић 

је представљао Србију на Светском шампионату у пењању у леду у Русији. 

Традиционална акција „8. мартовски сусрет планинара“ је отказана јер није 

добијена сагласност локалне самоуправе због епидемиолошке ситуације. 

3.1.2.Завршен је конкурс Комисије за планинарске терене за доделу финансијских 

средстава за 2021. годину за обележавање постојећих и пројектовање нових 

путева. На конкурс се пријавило 11 ОПО. Комисија је члановима УО 

предложила расподелу средстава по расписаном конкурсу. 

УО је једногласно усвојио предлог Комисије за планинарске терене. 

3.1.3.Чланови Комисије за планинарске терене одржали су састанак са 

представницима Војно географског института, а у вези са коришћењем 

одговарајућих секција топографских карата за потребе online каталога 

регистра планинарских пешачких путева уз предвиђену надоканаду. 

Предложен је састанак на вишем нивоу којим би се постигла узајамна 

сарадња. 

3.1.4. Комисија за планинарске објекте прикупља попуњене упитнике  које ће 

обрадити за предстојеће саветовање за планинарске објекте и тиме га 

унапредити. Предложена су два нова члана комисије: Владан Јаковљевић 

(ПСД „Ћира“ Лајковац) и Саша Матешић (ПСД „Змајевац“ Врдник). 

УО је једногласно усвоји предлог за нове чланове комисије. 
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3.1.5. УО је констатовао оставку Катарине Мановски на рад у Комисији за 

издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском стручњаку и у 

Стручном савету спортских стручњака. 

 

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

наредни период 

 

4.1. Председник ПСС је обавестио чланове УО да је постојећа документација 

Планинарског савеза Југославије прегледана, уређена и спремана за предају 

Историјском архиву Југославије. Пренос грађе из просторија ПСС у Историјски 

архив Југославије реализоваће канцеларија ПСС до краја марта текуће године. Иста 

ће бити доступна заинтересованима у сврху истраживачких радова. 

4.2.  Радови за Стручни скуп „Планинарство 21. века између спорта и покрета“ и даље 

пристижу иако је рок прошао. У плану су састанци Организационог и Редакционог 

одбора Стручног скупа. 

4.3. Члановима УО представљен је нацрт изгледа спомен обележја које ће бити 

постављено на Сопотници у част 120. година оснивања првог Српског 

планинарског друштва чији је председник био професор Јован Жујовић.  

4.4. Обављени су разовори са представницима Higlender о њиховом могућем учлањењу 

у рад ПСС. 

4.5. Представљен је уговор о пословној сарадњи који је склопљен са фирмом ДарМар  

који омогућава члановима ПСС попуст од 5% на асортиман њихових производа. 

4.6. Склопљен је протокол о пословно-техничкој сарадњи са високом школом 

струковних студија „Спортском академијом“ из Београда којим се даје сагласност 

за њихову акредитацију . 

5. Припрема Скупштине ПСС 

Председник ПСС је чланове УО упознао са садржајем дневног реда предстојеће 

Скупштине ПСС, која ће се одржати 13. марта т.г. преко интернет платформе Гугл мит. 

Присутнима је представљен начин гласања делегата, који ће се вршити уз помоћ пин 

кодова који ће се доделити делегатима, а који ће служити за верификацију присутности 

као и гласање на истој. 

Наредни онлајн састанак УО ПСС са ОПО је заказан за 10. март 2021. године. На 

састанку ће бити тестиран предвиђен начин гласања. Након тестирања начина гласања 

одржаће се трибина о односу ОО ПСС и туристичке инспекције. 
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6. Пријем нових чланова у ПСС 

6.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се СУ „Нутри4ран“ из 

Ниша прими у чланство ПСС са статусом придруженог члана. 

6.2. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се БПД „Голубац“ из 

Голупца прими у чланство ПСС са статусом придруженог члана. 

 

7. Међународна сарадња и активности 

7.1.БМУ 

Одражан је online састанак Извршног одбора на којем се расправљало о будућим 

активностима као и о могућем увођењу чланарине, о чему одлука није донета. 

Детаљи о одржавању годишње Скупштине још су непознати. Постоји могућност 

организовања такмичења у планинарској оријентацији и увођења скајранинг 

дисциплине. 

7.2. УИАА 

Преко Зум састанка ће се 20. марта одржати Youth commission UIAA где ће ПСС 

представљати Н. Милошевић. 

 

8. Молбе, жалбе и дописи 

Није било материјала за разматрање. 

9. Разно 

9.1. Презентација наставног материјала који може да се користи за реализацију 

основне планинарске обуке прослеђена је Издавачком савету како би изнели своје 

мишљење о истој. 

9.2. Склопљен је споразум о пословно-техничкој сарадњи са Горском службом 

спасавања Србије. 

 

Седница је завршена у 1730 

 Записничар Председник ПСС 

 

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