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З А П И С Н И К  

са 24. Редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 11. јуна 2021. године у Рудном 

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

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

Ценић, Ј. Драшковић, У. Гвозден, Ф. Демчовић 

Одсутни чланови УО: Н. Сударов, Р. Кнежевић 

Генерални секретар: С. Вељковић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Остали присутни: З. Контић, М. Ердељан, Љ. Станојевић, Н. Трипковић, Д. Јовановић, Н. 

Пештерац, М. Ћировић 

Време почетка седнице: 1700 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 23. 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. Пријем нових чланова у ПСС 

7. Међународна сарадња и активности 

8. Молбе, жалбе и дописи 

9. Разно 

 

Пре почетка седнице присутним је на манифестацију „Дани планинара“ пожелео 

добродошлицу Д. Јовановић, председник ПСК „Железничар“ из Краљева, и обавестио их 

о завршним припремама као и о предвиђеном програму. 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 
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1. Усвајање Записника са 23. Редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 23. Редовне седнице 

Управног одбора. Предлаже се измена у тачки 3.1.7  да се РА „Дан чистих планина“ 

на Рајцу проглашава за манифестацију од посебног значаја за ПСС од наредне 

календарске године. 

УО је једногласно усвојио записник са предложеном изменом. 

 

2. Преузете обавезе са претходних седница 

2.1. Задужује се посебно формирана комисија да изради правилник о расподели 

финансијских средстава за одржавање и изградњу планинарских објеката.  

2.2. Задужује се Комисија за превенцију и безбедност у планинама да изради 

критеријуме за III степен осигурања тј. осигурањe од одговорности. 

2.3. Задужује се Надзорни одбор, Комисија за превенцију и безбедност и Комисија за 

нормативне акте да за наредну седницу УО у сарадњи са ГССС припреме план пута 

за  формирање станица ГССС као посебних правних субјеката. 

2.4. Задужује се Секретаријат и Комисија за маркетинг и информисање да до наредне 

седнице УО дефинишу понуду за оглашавање у Планинарском гласнику која ће се 

понудити потенцијалним партнерима. 

2.5. Агенција Бумеранг је у обавези да достави предлог уговора о пословно техничкој 

сарадњи која би омогућила продају рекламног материјала ПСС. 

2.6. Задужују се Секретаријат и Комисија за маркетинг и информисање да организују 

састанак са представницима Националне географије Србија ради могуће сарадње.  

 

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 (5. и 6.) лиге у планинарској оријентацији, 3. коло 

трекинг лиге Србије као и РА, ТА („Нарцису у походе“, „Стазама Атомске 

бање“, „23.сусрет планинара на Копаонику“). и једна РАМ „Мали Јаворак“ у 

складу са прописаним епидемиолошким мерама. Траса трке „Вертикални 

километар“ на Ртњу је морала бити промењена на захтев управљача ЈП 

„Србијашуме“ и Завода за заштиту природе Србије, а такмичење у 

спортском пењању није одржано у Бељаници већ у Гучи. Одржане су 

основна спелеолошка обука и обука на обезбеђеним пењачким путевима-виа 

ферата. У току је одржавање манифестације „Дани планинара“, на којој ће 

поред предвиђених пешачки тура бити такмичења из планинарске 

оријентације и трекинга. Са Календаром активности ПСС за 2022. годину је 

аплицирано Спортском савезу Србије и Министарсву омладине и спорта.  



3/5 

 

3.1.2. Поводом обуке водича у неуређеним пећинама налаже се Комисији за 

спелеологију, Служби водича и начелнику ПСС да се договоре о 

реализацији обуке као и о потребним условима, а Комисија за нормативна 

акта да се изјасни о неусклађеним прописима. 

3.1.3.Одражан је састанак председника и генералног секретара ПСС са 

представницима Спортског савеза Србије (Г. Маринковић, Н. Ђурђевић), а 

поводом захтева ПСС да се измени Правилник о спортским гранама и 

областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру 

спортских грана и области спорта и Правилник о националној 

категоризацији врхунских спортиста. ССС подржава предлог али тражи да 

се образложи захтев за пооштравање критеријума категоризације у 

високогорству, алпинизму и спортском пењању на природним стенама као и 

захтев за увођење категоризације за планинарску оријентацију, пењања у 

леду и драј тулингу и скајранинг. 

Налаже се надлежним комисијама за наведене дисциплине да образложе 

захтеве за категоризацију спортиста до септембра т.г. 

3.1.4. Налаже се Комисији за планинарске терене да припреми материјал који би 

био достављен ССС и МОС-у, а у вези доношења Закона о пешачким и 

планинарским путевима. 

3.1.5. Спортски савет Србије је изразио жељу да учествује у организацији 

манифестације „Дан пешачења“која се одржава у септембру т.г. 

 

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

наредни период 

4.1. Предлаже се да ПСС Министарству омладине и спорта достави Предлог годишњег 

програма за организовање кампова за младе и перспективне спортисте у 2022. 

години. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

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

буду ПСС, ПСВ и ПСБ. Предлаже се састанак Комисије за нормативна акта, 

Надзорног одбора, Комисије за превенцију и безбедност у планинама и ГСС-а који 

ће сачинити коначан предлог за УО о оснивању станица. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.3. Комисија за маркетинг и информисање је представила ценовник за оглашавање у 

Планинарском гласнику који ће се понудити потенцијалним партнерима. 

УО је једногласно усвојио предлог ценовника. 

4.4. У процедури је израда Закона о спорту. ПСС је добио захтев од МОС-а да се 

изјасни о истом.  
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УО налаже Стручном савету спортских стручњака да сачини предлоге измене 

Закона о спорту и достави канцеларији ПСС. 

4.5. Андреј Ивошев је обавести присутне о раду аплкације Базни камп. Завршена је 

прва фаза у којој је до сада евидентирано око 14.000 активних чланова за т.г. Прва 

фаза је унапређена и свима је омогућен приступ Регистру спортских стручњака, 

Регистру спортиста као и Регистру водича. За наредну фазу планира се израда 

система за праћење такмичења у трекинг лиги Србије. 

4.6. Агенција Бумеранг је на захтев УО ПСС доставила предлог – понуду о пословно 

техничкој сарадњи ПСС а која би омогућила продају рекламног материјала ПСС. 

УО је једногласно донео одлуку о сарадњи са агенцијом Бумеранг. 

4.7. Комисија за рад са младима је обавестила присутне о успешно завршеној школској 

години у четири школе које су увеле предмет – слободну наставну активност 

Планинарство, а још око 15 школа увешће планинарство од септембра т.г. 

Фондација „Алек Кавчић“ је заинтересована за финансирање и издавање 

приручника из овог предмета. 

4.8. Комисија за планинарске објекте је обавестила да је у току категоризација неколико 

планинарских објеката, као и интезивна припрема за предстојеће саветовање са 

представницима ОПО које поседују планинарске објекте. У плану је и састанак са 

представником из Сталне конференције градова и општина. 

4.9. Председник ПСС је обавестио присутне о састанку са представницима Агеције за 

квалификацију Републике Србије којем су присуствовали и Д. Петрић, З. Контић, Ј. 

Ђорђевић и Д. Антић. Тема састанка је била израда стандарда квалификације за 

звање Планинарски водич чиме би се омогућило да се планинарски водичи баве 

привредном активношћу ван оквира спорта. 

4.10.Председник ПСС представио је програм активности поводом обележавања 120 

година планинарства који ће се одржавати током целе године широм Србије. У 

склопу тога поставиће се спомен обележје на Сопотници првом председнику 

Српског планинског друштва проф. др Јовану Жујовићу. 

Манифестација „120 врхова“ као друштвени изазов до сад се успешно спроводи и 

испењано је преко 80 врхова. 

4.11.Стручни скуп „Планинарство 21. века између покрета и спорта“  одржаће се крајем 

т.г. 

Висока школа струковних студија „Спортска академија“ из Београда је понудила 

простор за реализацију овог скупа. 

 

5. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

Није било материјала за разматрање. 
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6. Пријем нових чланова у ПСС 

6.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ФК „Фит Нет“ из 

Београда додели статус придруженог члана. 

 

7. Међународна сарадња и активности 

7.1. Д. Гогић, потпредседник ПСС, је поднео извештај са генералне скупштине ЕУМЕ 

одржане 5. јуна онлајн преко платформе Зум, на којој је био представник Савеза.  

7.2. З. Контић, начелник СВ, је присутне обавестио о одржаним састанцима поводом 

Еразмус + пројекта о повећању учешћа жена међу водичима. 

7.3.Руско-српски хуманитарни центар из Ниша одржао је показну вежбу, на којој су 

били представници ПСС и том приликом је исказано интересовање за могућу 

сарадњу. 

 

8. Молбе, жалбе и дописи 

8.1.ПСД „Љуктен“ из Трстеника је уложило приговор јер акција друштва није 

уврштена у Календар активности за 2022. годину. 

Налаже се Комисији за планинарење и пешачење да до наредне седнице УО 

генерише предлог за реформисање система акција у ингеренцији  КПП.  

8.2.СК „Magic map“ из Београда је послао приговор на полну и старосну 

дискриминацију њихових чланова током такмичења у планинарској оријентацији. 

УО тражи достављање података за настале случајеве дискриминације на основу 

којих би заузео одговарајући став и донео исправну одлуку. 

 

9. Разно 

9.1.Предлаже се да Комисија за алпинизам и турно скијање изради одговарајућа 

документа која ће бити размотрена на УО и на основу чега ће се ПСС обратити 

Министарсву културе и информисања са захтевом да се алпинизам у Србији 

упише у Унескову листу нематеријалне културне баштине. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

9.2.Планинарском Савезу је послат допис а у вези стања мостова код замка Маглич.  

Допис се прослеђује Комисији за превенцију и безбедност у планинама. 

 

 

Седница је завршена у 2005 

 Записничар Председник ПСС 

 

 Ј. Радосављевић с.р. Исо Планићс.р. 
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