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З А П И С Н И К  

са 26. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 26. октобра 2021. године  (планинарски дом „Чика Душко Јовановић“ на Рајцу) 

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, Р. Кнежевић 

Одсутни чланови УО: Н. Сударов, Ф. Демчовић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: З. Контић, Б. Мићић, Б. Божовић, М. Ердељан 

Време почетка седнице: 1200 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 25. 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  

 

Прилоком отварања седнице председник ПСС је честитао Борису Мићићу на поновном 

избору за председника Европске пешачке асоцијације (ЕРА). 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 25. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 25. редовне седнице Управног 

одбора. 
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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. Налаже се Стручном савету спортских стручњака да сачини предлоге и измене 

Закона о спорту и достави канцеларији ПСС. 

2.3. Задужује се Комисија за планинарење и пешачење да сачини предлог за реформисање 

система акција у надлежности КПП. У току је израда предлога правилника. 

2.4. 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. 

2.5. Налаже се Комисији за планинарске терене да сачини предлог организације 

техничких дана за маркиранте. 

 

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

за наредни период  

3.1. Начелник ПСС је обавестио присутне о активностима између две седнице УО. 

3.1.1.Одржана су предвиђена такмичења, као и републичке и традиционалне акције 

из Календара активности, док су отказани алпинистички табори због лоших 

временских услова. На првенству Балкана у планинарској оријентацији у Црној 

Гори репрезентација Србије је освојила прво место. На Дану пешачења који се 

одржавао на 88 локација било је 12.221 учесника из 85 основних организаација. 

Репрезентација Србије је узела учешће на светском купу у скајранингу који се 

одржавао у Бугарској (Пирин) и постигла солидне резултате. Игор Милошевић 

и Игор Лукић (ПК „ЕСТ“ Београд) су извели успон на Пик Лењин (7.134 m нв). 

Одржани су тенички дани Службе водича у Сопотници, а у току је спровођење 

Кампова за младе и перспективне спортисте. У наредном периоду одржава се РА 

„Стазама Колубарске битке“, фестивал планинарског филма Чортафест (ПК 

„Железничар Инђија“), изложба планинарске фотографије у Смедеревској 

Паланци (ПОСК „Јасеница“), технички дани и збор Службе водича, као и обуке 

за делегате, судије и семинар за спортске стручњаке.  

3.1.2.Послат је допис стручним комисијама за категоризацију која следи у наредном 

периоду. 
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3.1.3.Отказана је обука за маркиранте у организацији Комисије за планинарске 

терене, па се предлаже да се одрже две обуке током 2022. године. 

3.1.4.Начелништво предлаже корекцију Календара активности за 2022. годину. 

УО је једногласно усвојио предлог за корекцију Календара. Измењени календар 

је у прилогу записника. 

3.1.5.Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском 

стручњаку доставила је извештај о броју спортских стручњака са дозволом за 

рад у 2021. години. Извештај је у прилогу записника. 

3.1.6.У манифестацији „120 врхова“ као друштвени изазов учешће је узело 55 ОПО 

које су послале 556 видео записа, а испењано је 108 врхова. 

Предлаже се да ова манифестација уђе у редован Календар активности од 

следеће године и буде такмичарског карактера. Комплетан формат такмичења 

биће достављен до наредног УО. 

3.1.7.Начелник ПСС је известио присутне да је до сад регистровано 2.049 спортиста, 

од чега је 657 обнова и 1.392 нових регистрација. 

3.1.8.БМУ је ПСС-у доделио такмичење у спортском пењању на природној стени у 

2022. години. Комисија за спортско пењање је почела са припремама за 

такмичење. 

3.1.9.Турно скијање као додатна дисциплина улази у програм зимских олимпијских 

игара 2026. године. Налаже се Комисији за алпинизам и турно скијање да се 

изјасни о могућности организовања националних такмичења и учествовања у 

међународним такмичењима у турном скијању. 

3.1.10.Комисије надлежне за високогорство, алпинизам, спортско пењање на 

природним стенама, планинарску оријентацију, скајранинг, пењање у леду и 

драјтулинг су доставиле обрлазожења захтева за категоризацију спортиста, 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. Налаже се начелништву ПСС да уобличи јединствене предлоге који 

треба упутити Спортском савезу и Министарству омладине и спорта. 

3.1.11.Комисија за нормативна акта предлаже да ПСС издаје потврде волонтерима 

(физичким лицима) за њихово учествовање и допринос активностима које је 

организовао непосредно ПСС, а на основу захтева волонтера и извештаја 

надлежне комисије. 

УО је једногласно усвојио предлог. 
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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 МОС-у. Предлог 

је достављен на основу позива Министарства за достављање предлога измена Закона 

о спорту са идејом да се иницира уређење статуса планинарских стаза и пешачких 

путева било кроз доношење посебног закона било кроз измене Закона о спорту и 

подзаконских аката. 

4.2.Андреј Ивошев је обавестио присутне о другој фази аплкације Базни камп којом ће 

се израдити систем за праћење такмичења у трекинг лиги Србије. Комисија за 

информационе технологије је упутила позив волонтерима који би тестирали рад 

апликације.  

Предлаже се да се исплате средства по предрачуну за развој друге фазе апликације. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.3. Комисија за нормативна акта је одговорила на допис Марије Милановић, а у вези 

вођења планинарских акција. Управи одбор је упознат са садржајем одговора. 

4.4. Током планинарске акције на Дурмитору која се одржавала од 17.-19.09.т.г. у 

организацији ПК „Копаоник“ Лепосавић смртно је настрадала Славица Мирков (ПД 

„Азимут“ Београд). Савезу је по захтеву достављен извештај водича на акцији и 

клуба који је организовао акцију. Извештаји су прослеђени Комисији за превенцију 

и безбедност (КПБ). ПСС је дипломатским путем тражио извештај о несрећи од 

Министарства унутрашњих послова Црне Горе, а КПБ је ступила у контакт са 

Горском службом Црне Горе. Савез је на основу извештаја затражио стручно  

мишљење Службе водича и КПБ. Стручна мишљења Службе водича и надлежне 

комисије ће бити основ за даље поступање. 

4.5.Поводом 120. година планинарства у Србији на Чортафесту у организацији ПК 

„Железничар Инђија“ из Инђије ће премијерно бити приказан филм Д. Гогића. 

Годишњица планинарства ће бити обележена и на изложби планинарске 

фотографије у организацији ПОСК „Јасеница“ из Смедеревске Паланке.  

Предлаже се да се обе манифестације, које су у Календару активности ПСС, 

финасирају са по 40.000 динара. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.6.Стручни скуп „Планинарство 21. века између покрета и спорта“ одржаће се 03.12.т.г. 

у хотелу Холидеј ин у Београду. Пријављен је 31 рад, а од тога ће бити изложено 20. 

Након излагања радова предвиђене су панел дискусије. За уводничаре одређени су 

Драган Јаћимовић и Исо Планић. За модераторе панела су именовани Александар 

Марковић-Маре, Андреј Ивошев и Драгослав Гогић. За главног уредника Зборника 

радова именован је Бранислав Божовић. Пре Стручног скупа реферат о 120 година 

организованог планинарства изложиће Борис Мићић. 
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4.7.На захтев националног парка „Фрушка гора“ за доставу планских активности на 

простору истог, биће им послат Календар активности за наредну годину. Допис ће 

бити прослеђен ОПО. 

4.8.Чланови Управног одбора су информисани да је ступио на снагу Закон о изменама и 

допунама Закона о спречавању допинга у спорту. УО задужује Секретаријат и 

Правну службу да ускладе правилнике и програм антидопинг деловања и доставе 

надлежном институцијама. 

4.9.Комисија за превентиву и безбедност у планинама доставила је предлог осигурања 

за 2022. годину. Предлаже се да Комисија буде задужена за спровођење јавне 

набавке поводом осигурања. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.10.Секретаријат предлаже да  СПУ „Србија у педаљ“ из Старе Пазове добије писмену 

подршку за промоцију планинарских активности. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.11.ПОСК „Јасеница“ из Смедеревске Паланке упутила је позива за одржавање 

регионалног састанка са представницима ОПО који би се одржао 1. децембра уочи 

отварања изложбе планинарске фотографије. На регионалном састанку испред 

Савеза ће учествовати Александар Марковић-Маре и Андреј Ивошев. 

4.12.Комисија за планинарске објекте је доставила извештај о напретку израде 

правилника о расподели финансијских средстава за одржавање и изградњу 

планинарских објеката. Саветовање са представницима ОПО који поседују 

планинарске објекте се због обима посла одлаже за почетак наредне године. 

4.13.Комисија за нормативна акта је известила УО о формирању станица ГССС као 

посебних правних субјеката, о чему ће се одлучивати на наредној Скупштини ПСС. 

4.14.ПСС је за своју библиотеку на поклон добио два примерка Зборника семинарских 

радова оперативних тренера планинарства у издању ПД „Авала“ Београд. 

 

5. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

Комисија за нормативна акта је на основу предлога надлежних комисија изнела 

предлоге следећих правилника: 

5.1.Комисија за алпинизам и турно скијање је предложила Алпинистичи правилник 

ПСС. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

5.2.Комисија за информационе технологије и Комисија за регистар су предложиле 

Регистрациони правилник ПСС. 
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УО је једногласно усвојио правилник. 

5.3.Служба водича је предложила Правилник Службе водича ПСС. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

 

Правилници ће у најскоријем року бити објављени на сајту Савеза. За реализацију је 

задужена канцеларија ПСС. 

 

6. Пријем нових чланова у ПСС 

6.1.УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПД „Мачак“ из Нових 

Бановаца додели статус пуноправног члана. 

6.2.УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се СУ „Планинско-тркачко 

удружење Козомор“ из Косјерића додели статус придруженог члана. 

6.3.УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се СПУ „Високогорци“ из 

Ваљева додели статус придруженог члана. 

 

10. Међународна сарадња и активности 

7.1.На предлог секретаријата ПСС УО је донео одлуку да се проф. др Марија 

Анђелковић  номинује за члана антидопинг комисије УИАА. 

7.2. Д. Гогић, потпредседник ПСС, је поднео извештај са генералне скупштине УИАА 

одржане од 22.-23.09. преко онлајн платформе Зум, на којој је био делегат Савеза 

поред А. Ивошев. 

7.3.Д. Гогић је био делегат ПСС путем онлај платформе Зум на генералној скупштини 

ЕУМА одржане 9.10. у Прагу. Скупштина је била изборна, а велика пажња била је 

посвећена Еразмус + пројектима. 

7.4.А. Марковић је као делегат ПСС присуствао генераној скупштини ЕРА која се 

одржавала у Румунији (Сибиу) од 29.09. до 02.10. т.г. и присутнима је поднео 

извештај. 

Б. Мићић, реизабрани председник ЕРЕ, је чланове УО упознао са радом ЕРЕ и 

будућим плановима. 

7.5.Генерална скупштина БМУ одржана је у Прагу 09.-10.10.т.г. А. Ивошев је присутне 

обавестио о календару активности за 2022.годину који је усвојен на скупштини као 

и предстојећим дешавањима. 

7.6.И. Планић, А. Марковић и А. Ивошев су чланове УО обавестили о посети 

Планинарском савезу Словеније и одржаним састанцима са њиховим 

представницима.  

7.7.Настављају се преговори за учлањење у ISF. 
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8. Молбе, жалбе и дописи  

8.1.Веће части проглашава се ненадлежним за жалбу коју је послао Д. Најдановић (Пк 

„Вукан“ Пожаревац). Допис је прослеђен ПК „Јаворак“ из Параћина. 

8.2.Неда Милошевић се предлаже за лице задужено за заштиту података о личности који 

се налазе у апикацији Базни камп. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

8.3.Лазар Попара је упутио захтев да му се на основу правилника Службе водича додели 

звање планинског водича I категорије. 

УО прослеђује захтев Начелништву Службе водича да се о захтеву изјасни у року од 

месец дана. 

 

9. Разно 

9.1.З. Контић предлаже да ПСС обезбеди просторије у сопственом власништву. 

Канцеларија ПСС и Зоран Контић ће прикупити податке о могућностима куповине 

или изградње пословног простора на територији Београда за потребе Савеза и 

обавестити УО. 

 

 

Седница је завршена у 1815 

 Записничар Председник ПСС 

 

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