
1/7 

 

З А П И С Н И К  

са 23. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 12. маја  2021. године у Београду (планинарски дом „Чарапићев брест“ на Авали) 

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, Р. Кнежевић 

Одсутни чланови УО: Ф. Демчовић, У. Гвозден 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Веће части: С. Радуловић 

Остали присутни: З. Контић, Б. Мићић, С. Глушчевић, Д. Јовановић, Н. Кујунџић, М. 

Ердељан 

Време почетка седнице: 1215 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 22. 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. Резултати конкурса за РА, ТА, Дани планинара, РАМ, високогорске успоне у 

иностранству, организацију кола лига такмичења, првенства и манифестација 

за 2022. годину 

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

наредни период  

6. Припрема манифестације Дани планинара 

7. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

9. Међународна сарадња и активности  

10.    Молбе, жалбе и дописи  

11.   Разно  
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Председник је приликом отварања седнице пожелео добродошлицу представницима 

краљевачких клубова који су се одазвали позиву. 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 22. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 22. редовне седнице 

Управног одбора.  

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

 

2. Преузете обавезе са претходних седница  

2.1. Задужују 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. 

Наведене обавезе су реализоване између две седнице УО. 

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. Одржана су два кола (3. и 4.) лиге у планинарској оријентацији, и 2.коло 

Трекинг лиге Србије, као и неколико РА и ТА у складу са прописаним 

епидемиолошким мерама. Термин одржавања Фрушкогорског маратона је 

померен за септембар т.г. Отказана су два високогорска успона у 

организацији ПК „ЕСТ“ из Београда и ПСК „Балкан“ из Београда, док је 

табор алпиниста на Каблару померен због лоших временских услова. 

Одржани су технички дани спелеолога, као и неколико техничких дана 

Службе водича. Горска служба спасавања, са којом постоји одлична 

сарадња, је брзо интервенисала након повреда које су се десиле на акцијама. 

18 ОПО је организовало основну планинарску обуку. У Министарству 

омладине и спорта потписани су уговори са спортистима за стипендије на 

основу прошлогодишњих резултата. Комисија за рад са младима је одржала 

две планинарске обуке за наставнике из предмета планинарство. 

Репрезентација ПСС у скајранингу је имала окупљање у Сокобањи при чему 

су њени чланови добили опрему од Беоспорта. 

3.1.2.  На састанаку који су организовали председник ПСС и спортски директор са 

селекторима репрезентација ПОТ, КА, ПТ, ПЛ, КСП и КВЕ и 
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представницима такмичарских комисија утврђен је акциони план за 

остваривање стратешких циљева у такмичарским дисциплинама за ову 

годину као и за наредни период. 

3.1.3. На састанку Секретаријата са Стручним саветом спортских стручњака 

разматрани су актуелни проблеми, тренутна позиција дисциплина, као и 

учешће у Стручном скупу који се одржава крајем године. Предложен је 

секретаријат Стручног савета спортских стручњака у саставу: Весна 

Павловић (ПАЕК „Ниш“ Ниш), Саша Пантелић (ПК „Железничар“ Ниш) и 

Славиша Ивановић (ПАК „Мосор“ Ниш). 

УО је једногласно усвоји предлог за руководство Стручног савета спортских 

стручњака. 

3.1.4. ПСК „Победа“ из Београда предлаже да члана Комисије за планинарски 

трекинг и досадашњег представника Милоша Велојића замени Мирко 

Смолић. 

УО је једногласно усвоји предлог. 

3.1.5. Комисија за планинарске објекте предлаже да се спроведе конкурс за обнову 

планинарских објеката при чему би прво била основана комисија која би 

направила предлог правилника са условима расподеле финансијских 

средстава и која би била задужена за доделу средстава по конкурсу. За 

чланове комисије се предлажу: Драгослав Гогић, Угљеша Гвозден, Љиљана 

Станојевић, Ненад Лечић и Валентина Токовић. Рок за предлог правилника 

је септембар т.г. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

3.1.6. Комисија за планинарске терене се противи интеграцији са Комисијом за 

планинарске објекте зарад лакшег праћења стања на терену и међусобне 

поделе обимног посла, са назнаком да ове комисије морају да тесно сарађују 

у процесу одржавања и развијања мреже планинарских објеката и терена. 

Комисија предлаже да планинарске и пешачке акције, посебно оне на 

државном нивоу као што су РА и ТА , се спроводе само на уређеним и 

регистрованим планинарским теренима. 

3.1.7. ПСК „Победа“ Београд је упутила захтев са предлогом да се РА „Дан чистих 

планина“ на Рајцу прогласи за планинарску манифестацију од посебног 

значаја за ПСС од наредне календарске године. 

УО је једногласно усвоји предлог. 
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4. Резултати конкурса за РА, ТА, Дани планинара, РАМ, високогорске успоне у 

иностранству, организацију кола лига такмичења, првенства и манифестација за 

2022. годину 

 

Начелник ПСС је представио присутнима предлог Календара активности за 2022. 

годину, а коначан распоред календара биће утврђен на јесен т.г. 

С обзиром да није било примедби, УО је усвојио предлог са једним уздржани гласом. 

 

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

наредни период 

 

5.1. Обавезује се Комисија за превенцију и безбедност у планинама да ступи у 

преговоре са осигуравајућом кућом ДДОР, а у вези осигурања од одговорности и да 

изради критеријуме за ову врсту осигурања. 

5.2 Одржан састанак са представницима ГСС-а на којем је разматрано могуће 

оспособљавање чланова ГСС-а као спортских спасилаца преко акредитованих 

установа са којима ПСС има сарадњу. 

ГСС намерава да формира станице као посебне правне субјекете, а да оснивачи 

буду ПСС, ПСВ и ПСБ. О оснивању станица УО ће накнадно одлучивати. 

5.3. Прослава 120 година планинарства обележиће се током т.г. кроз разне активности, 

а једна од њих је и манифестација „120 врхова“. На овај друштвени изазов одазвало 

се 38 планинарских организација које су послале преко 220 видео записа са 65 

планинских врхова. Размотриће се могућност за наградни фонд за најактивније 

учеснике као и интезивнија реклама ове манифестације. 

5.4. Редизајнирани Планинарски гласник је повећао број годишњих претплатника и у 

току је његова промоција и тражење спонзора. 

Обавезују се Секретаријат и Комисија за маркетинг и информисање да дефинишу 

понуду за оглашавање у Планинарском гласнику која ће се понудити 

потенцијалним партнерима. 

5.5. Предлаже се сарадња са агенцијом Бумеранг која би омогућила продају рекламног 

материјала ПСС. Агенција је у обавези да достави предлог уговора о пословно 

техничкој сарадњи до наредне седнице УО. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.6. Комисија за маркетинг и информисање је представила понуде за сарадњу неколико 

продукционих кућа, од чега је најинтересантнија понуда Националне географије, 

са чијим представницима ће бити одржан састанак. 
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5.7. Комисија за обуку и усавршавање је доставила презентацију основне планинарске 

обуке Издавачком савету, на основу чијих сугестија је измењена, и доступна је 

свим заинтересованим члановима ПСС. 

5.8. Комисија за рад са младима је обавестила присутне о одржаним обукама за 

наставнике из предмета Планинарство у Овчар бањи и Лесковцу. Неколико школа 

је показало интересовање за увођење овог предмета од септембра т.г. 

Следећа обука ће бити на Фрушој гори за шта је обезбеђена подршка Покрајинског 

секретаријата за образовање. У току је израда приручника за почетни ниво 

планинарења прилагођен деци. 

5.9. Завод за заштиту природе Србије је дао сагласност за израду наставне ферате у 

Овчар бањи за обучавање водича и планинара. 

5.10. Секретаријат је за Мајску награду Спортског савеза Србије, који је расписао 

конкурс, пријавио Драгослава Гогића у категорији спортски новинар. 

5.11. У току су  преговори са компанијом Интерспорт о продужењу уговора о сарадњи и 

могућношћу брендирања наших спортиста. 

5.12. Представљен је уговор о пословној сарадњи који је склопљен са фирмом KS Safety 

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

5.13. Генерални секретар ПСС је информисао чланове УО о припремљеном Предлогу 

годишњег програма ПСС за 2022. годину који је потребно предати Спортском 

савезу Србије и исти је једногласно прихваћен. 

5.14. Издавачки савет је одржао електронску седницу на којој су разматрани пристигли 

радови по конкурсу за помагање издавања планинарске литературе. Савет је 

закључио да ни један приспели рад не испуњава услове конкурса.  

Спелеолошка секција се обратила са молбом да се продужи рок за завршавање 

Спелеолошког гласника број 2. Издавачки савет предлаже УО да се омогући 

продужење рока за припрему после којег би се изјаснило да ли исти задовољава 

услове конкурса. 

5.15. Андреј Ивошев је обавести присутне о раду аплкације Базни камп. По завршеној 

првој фази у којој су ОПО уносиле податке за своје чланове, у току је друга фаза у 

којој се унапређује корисничко искуство. За наредну фазу планира се опција 

креирања догађаја тј. такмичења у оквиру ТЛС. 

5.17. У наредном периоду планира се формирање тима који ће се бавити пројектним 

финансирањем ПСС како би се конкурисало за средства кроз програме Еразмус. 

 

6. Припрема манифестације Дании планинара 

Објављено је прво позивно писмо за манифестацију Дани планинара која се одражава у 

селу Рудно од 11. до 13. јуна 2021. године у организацији ПСК „Железничар“ из 
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Краљева. Присутнима се обратио Драган Јовановић, председник клуба „Железничар“, 

као домаћин ове акције и представио њен програм. 

Представник ПСЕК „Гвоздац јуниор“ из Краљева, Небојша Кујунџић, је понудио помоћ 

и сарадњу за одржавање ове акције. 

 

7. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

7.1. Генерални секретар је предложио Правилник о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног 

материјала. 

УО је једногласно усвојио правилник.  

7.2. Комисија за вођење регистра је предложила Регистрациони правилник ПСС. 

УО је одложио усвајање правилника и наложио Комисији за вођење регистра да 

изради процедуру за регистрацију и продужење регистрације такмичара у складу 

са коришћењем апликације Базни камп. 

7.3. Стручни савет спортских стручњака је предложио Пословник о раду Стручног 

савета спортских стручњака ПСС. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

Комисија за нормативна акта предлаже да, Комисија за обуку и усавршавање у 

планинарству убудуће издаје уверења о завршеним семинарима и стручним 

усавршавањима у електронском облику. 

УО је наложио Комисији за информационе технологије да изради идејни план. 

 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

8.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПД „Планински дух“ 

из Рибара додели статус пуноправног члана. 

8.2. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се СПУ „Србија у педаљ“ 

из Старе Пазове додели статус придруженог члана. 

8.3. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се СПК „Власина“ из 

Сурдулице додели статус придруженог члан. 

8.4 Надзорни одбор је изнео мишљење да Статут СУ „Планинско тркачко удружење 

Козомор“ из Косјерића није усклађен са Статутом ПСС те да ће се након 

усклађивања истог њихова молба за пријем у чланство ПСС поново разматрати. 

9. Међународна сарадња и активности 

9.1.ЕУМА 

Годишња скупштина биће одржана онлајн 6. јуна т.г. Представник ПСС биће Д. 

Гогић. 
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9.2. БМУ 

Нема званичних информација о планираним активностма у наредном периоду.  

9.3.Са међународном скајранинг асоцијацијом се настављају преговори у вези 

учлањења у исту. 

 

10. Молбе, жалбе и дописи  

10.1. ПК „Камена гора“ из Пријепоља је послао допис којим се предлаже додела 

националних признања за осморо заслужних спортиста ПСС који су испењали 

Монт Еверест (8850 м.н.в.). 

Допис ће бити прослеђен Комисији за награде, признања и категоризацију и 

Комисији за високогорство. 

10.2. Веће части ПСС је добило и одговорило на жалбу Петра Лазаревића, која се 

односи на некоректно поступање руководећих чланова ПК „Дубашница“ . 

10.3. Допис СК „Алти“ из Београда , поводом инцидента у којем је учествовао Милан 

Куга, Веће части је проследио  ПД „Железничар“ Београд, чији је члан наведено 

лице, на разматрање и поступање по истом. 

11. Разно 

11.1. Планинарски савез Републике Српске одржаће 15. маја 2021. године изборну 

Скупштину. ПСС ће послати представнике. 

11.2. Добијен је позив за изложбу фотографија од ПД „Бељаница“ из Свилајнца која 

ће се одржати 14.  маја т.г. 

 

Седница је завршена у 1815 

 Записничар Председник ПСС 

 

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