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З А П И С Н И К  

са 25. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 26. августа 2021. године у Београду (планинарски дом „Чарапићев брест“ на Авали) 

Присутни чланови УО: И. Планић, Д. Гогић, А. Ивошев, И. Кнежевић, В. Матковић, В. Токовић, 

А. Марковић, В. Ценић, Ј. Драшковић, У. Гвозден, Р. Кнежевић 

Одсутни чланови УО: А. Марковић (начелник), Н. Милошевић, Н. Сударов, Ф. Демчовић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: З. Контић, Б. Мићић, Р. Вукосављевић, Н.Лечић 

Време почетка седнице: 1215 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 24. 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. Организација Дана пешачења 2021. 

6. Организација Стручног скупа 

7. Обележавање 120. година планинарства у Србији 

8. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

9. Међународна сарадња и активности  

10. Молбе, жалбе и дописи  

11. Разно  

 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 24. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 24. редовне седнице 

Управног одбора. 



2/6 

 

УО је једногласно усвојио записник. 

 

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. Комисија 

је информисала УО о активностима, рад се наставља и задужење преноси на 

наредну седницу. 

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

критеријуме за III степен осигурања тј. осигурања од одговорности. УО је усмено 

информисан о планираним активностима на унапређењу другог степена осигурања, 

задужење се преноси на наредну седницу. 

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

Комисија за нормативна акта да за наредну седницу УО у сарадњи са ГССС 

припреме план пута за формирање станица ГССС као посебних правних субјеката. 

Задужење се преноси на наредну седницу, наставља се израда плана пута кроз 

међусобне консултације. 

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. Агенција је 

доставила уговор. 

2.6. Налаже се Комисији за спелеологију, Служби водича и начелнику ПСС да утврде 

услове за обуку водича у неуређеним пећинама, а Комисија за нормативна акта да 

се изјасни о неусклађеним прописима. УО није добио извештај од Службе водича и 

надлежне комисије о предузетим активностима. 

2.7. Комисије надлежне за високогорство, алпинизам, спортско пењање на природним 

стенама, планинарску оријентацију, скајранинг, пењање у леду и драјтулинг се 

задужују да образложе захтев за категоризацију спортиста до септембра т.г, 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. 

Ни једна наведена комисија није доставила тражено образложење. Задужење се 

преноси на наредну седницу. 

2.8. 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. Материјал је сачињен и предат МОС-у. 
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2.9. Налаже се Стручном савету спортских стручњака да сачини предлоге измена 

Закона о спорту и достави канцеларији ПСС. СССС није доставио предлоге. 

Задужење се преноси на наредну седницу. 

2.10. Задужује се Комисија за планинарење и пешачење да сачини предлог за 

реформисање система акција у ингеренцији КПП. Предлог није достављен УО 

ПСС. Задужење се преноси на наредну седницу. 

2.12. Комисија за алпинизам и турно скијање је у обавези да изради документа на 

основу којих ће се ПСС обратити Министарству културе и информисања са 

захтевом да се алпинизам у Србији упише у Унескову листу нематеријалне 

културне баштине. Израда је у току, задужење се преноси на наредну седницу. 

 

3. Извештај о раду начелништва у периоду између две седнице и план активности 

за наредни период  

3.1. Одржана су предвиђена такмичења из Календара активности, а свим ОПО је послат 

календар за следећу годину и исти ће бити постављен на сајту ПСС. Успешно је 

одржан Балкански шампионат у спортском пењању на природној стени где су 

учествовали и такмичари из Словеније, Чешке, Пољске и Грчке. 

3.2. Комисија за скајранинг је поднела извештај о одржаним тркама, као и о 

припремама репрезентације Србије за предстојећи светски куп у скајранингу који 

се одржава у Бугарској од 11. до 13. септембра т.г. 

3.3. Комисија за планинарску оријентацију је поднела извештај о одржаном 6. колу 

ПОТ на Златибору, а у току су припреме за Балканско првенство у пл. оријентацији 

које се одржава 25. и 26. септембра у Црној Гори. 

3.4. Успешно је одржана акција Дани планинара и у оквиру ње сва планирана 

такмичења као и планинарске туре. Комплетан извештај ће бити постављен на сајту 

ПСС. 

Начелништво се обавезује да припреми документа којим ће се јасно дефинисати 

обавезе организатора и ПСС током акције Дани планинара. 

3.5. Председник ПСС је предложио да од 2022. године водичи који немају дозволу за 

рад не могу платити чланарину за Службу водича. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

3.6. Комисија за спортско пењање је на допис СК „Трајб“ из Београда у вези пењалишта 

V3 на Кошутњака предузела кораке за решавање проблема. 

3.7. Чланови ПК „Руј 1706“ из Бабушнице предлажу да се уведу технички дани 

маркираната, током којих би се маркирали, обележавали, уређивали планинарски 

путеви у Србији, а уједно би тиме маркиранти обнављали своју дозволу за рад. 
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Иницијатива се прослеђује Комисији за планинарске терене. 

3.8. Налаже се Комисији за нормативна акта да размотри могућност за издавање 

потврда о волонтирању у ПСС. 

 

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

наредни период 

4.1. Предлог Закона о пешачким и планинарским путевима достављен је стручњацима 

ССС. Чланови радне групе која ће бити задужена за комуникацију са МОС-ом у 

вези предлога овог закона су: З. Контић, Б. Мићић, И. Планић и У. Гвозден. Радна 

група се обавезује да сачини допис МОС-у и обавести УО о резултатима свог рада. 

ПСС треба да МОС-у достави предлоге и иницијативе за измену Закона о спорту. 

4.2.Андреј Ивошев је обавестио присутне о раду аплкације Базни камп. Започета је 

наредна фаза којом ће се израдити систем за праћење такмичења у трекинг лиги 

Србије путем апликације Базни камп. 

4.3. Комисија за рад са младима је обавестила присутне о школама заинтересованим за 

увођење слободне наставне активности Планинарство-боравак у природи. Наредне 

школске године која почиње за неколико дана доћи ће до знатног повећања броја 

школа у којима ће се реализовати СНА Планинарство-боравак у природи. Коначан 

списак школа биће представљен на следећем УО. У плану је обука за наставнике из 

Војводине која ће се одржати на Фрушкој гори.  

4.4. Посебно формирана комисија је представила оквирни правилник о расподели 

финансијских средстава за одржавање и изградњу планинарских објеката као и 

образац који би био део правилника, на основу којег би се оцењивали и рангирали 

објекти. Комисија је изложила и услове за пријаву на конкурс за финасирање 

објеката. Коначан изглед правилника и обрасца биће припремљени за следећи УО. 

4.5. Издавачи савет је известио УО да на Конкурс за помагање издавања планинарске 

литературе није приспео ни један рад који испуњава услове конкурса. Зато је 

одобрен захтев Комисије за спелеологију да се продужи рок за завршетак 

Спелеолошког гласника број 2. Примерци ће бити достављени Географским 

факултетима, МОС-у, САНУ и Географском институту. Издавачки савет предлаже 

да се одобри сто хиљада динара за издавање Спелеолошког гласника 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.6. Комисија за маркетинг и информисање је израдила ценовник за оглашавање у 

Планинарском гласнику који ће се доставити потенцијалним партнерима. 

4.7. Склопљен је уговор са агенцијом Бумеранг о пословно техничкој сарадњи која би 

омогућила продају рекламног материјала ПСС. УО је једногласно прихватио 

предлог уговора. 
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4.8. Секретаријат и Комисија за маркетинг и информисање су одржали састанак са 

представницима Националне географије Србија ради могуће сарадње. 

 

5. Организација Дана пешчења 2021.г. 

У сусрет предстојећој манифестацији „Дан пешачења“ под слоганом „КОРАК БЛИЖЕ 

ЗДРАВЉУ“ која се одржава 11. септембра 2021. г. послати су позиви ОПО и 

инструкције за учешће. Затражена је подршка од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 

РТС-а, Инфостуда, и Инфоммедија групе, који су и прихватили да подрже 

манифестацију. Позивна писма ће бити упућена медијским кућама да медијски испрате 

акцију, као и медијским личностима да је рекламирају путем друштвених мрежа. 

Централно дешавање манифестације биће одржано у Вршцу, а путем линка на сајту 

могуће је видети које су ОПО прихватиле учешће у акцији као и описе предвиђених 

стаза. 

6. Организација Стручног скупа 

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

тим поводом је изражена захвалност за учешће члановима организационог и 

редакционог одбора, као и ауторима радова. До сада је прихваћено 32 рада и након 

корекције дела радова започеће се са израдом Зборника, за шта је потребно ангажовати 

уредника и лектора. Висока школа струковних студија „Спортска академија“ из 

Београда је понудила простор за реализацију овог скупа. 

 

7. Обележавање 120. година планинарства у Србији 

7.1. Поводом обележавања 120 година планинарства у Србији током текуће године 

предвиђено је да се широм Србије одржавају изложбе фотографија, пројекције 

филмова, приредбе и трибине. У оквиру тога подигнуто је спомен обележје на 

Сопотници посвећено првом председнику Српског планинског друштва проф. др 

Јовану Жујовићу, а уз помоћ у организацији ПК „Камена гора“ из Пријепоља. 

7.2. ПОСК „Јасеница“ из Смедеревске Паланке је упутио допис у вези изложбе 

планинарске фотографије која ће се одржати у другој половини новембра т.г. у 

оквиру обележевања 120. година планинарства у Србији. Услови конкурса биће 

послати свим ОПО, а за члана стручног жирија за избор најбољих фотографија 

делегиран је Бранко Матић. 

7.3.ПК „Железничр Инђија“ из Инђије је упутио позив за Чортафест-фестивал 

планинарског и авантуристичког филма који се одражава од 22. до 24 октобра т.г. у 

Инђији. Драгослав Гогић учествује на фестивалу где ће премијерно приказати 

филм поводом 120. година планинарства у Србији. 
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7.4.У манифестацији „120 врхова“ као друштвени изазов учешће је до сада узело 50 

ОПО које су послале 430 видео записа, а испењано је 99 врхова. 

Предлаже се Комисији за планинарење и пешачење да осмисли план за наредни УО 

да ова манифестација уђе у редован Календар активности од следеће године. 

8. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

Није било материјала за разматрање. 

 

9. Међународна сарадња и активности 

9.1. Генералана скупштина ЕРА одржаће се у Румунији (Сибиу) од 29.9. до 02.10.т.г. За 

делегате ПСС одређени су И. Планић и Д. Гогић. Скупштина је изборна, па је 

секретаријат ПСС кандидовао Б. Мићића за функцију председника ЕРЕ, што је УО 

једногласно подржао. 

9.2. Генерална скупштина ЕУМА и БМУ одржаће се у Чешкој (Праг) од 08. до 10. 

октобра т.г. За делегате су одређени И. Планић и А. Ивошев. ПСС ће предложити 

да се усвоји за БМУ календар заједничких такмичарских активности за наредну 

годину. 

9.3. Н. Лечић је присутне обавестио о току SHE LEADS Еразмус + пројекта и позвао на 

учешће у следећем пројекату који се бави одрживошћу и едукацијом у outdoor 

спортовима. 

 

11. Молбе, жалбе и дописи 

Није било материјала за разматарње. 

 

12. Разно 

Није било материјала за разматрање. 

 

 

Седница је завршена у 1750 

 Записничар Председник ПСС 

 

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