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З А П И С Н И К  

са 27. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 24. децембра 2021. године  (планинарски дом „Чарапићев брест“ на Авали) 

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

И. Кнежевић, В. Токовић, А. Марковић, В. Ценић, Ј. Драшковић, У. 

Гвозден, Р. Кнежевић, Н. Сударов 

Одсутни чланови УО: В. Матковић, Ф. Демчовић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: З. Контић, Б. Мићић, М. Ердељан, Н. Трипковић, Ј. Јарић, Б. Милосављевић 

 

Време почетка седнице: 1200 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 26. редовне и 3. ванредне електронске 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. Категоризација спортиста 

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

наредни период  

6. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

7. Припрема изборне скупштине ПСС 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

9. Међународна сарадња и активности  

10. Молбе, жалбе и дописи  

11. Разно  

 

 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 
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1. Усвајање Записника са 26. редовне и 3. ванредне електронске седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 26. редовне и 3. ванредне 

електронске седнице Управног одбора. 

УО је једногласно усвојио оба записника. 

 

2. Преузете обавезе са претходних седница  

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

Закона о спорту и достави канцеларији ПСС. 

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

реформисање система акција у ингеренцији КПП. Израда предлога правилника је 

у завршној фази. 

2.3. Налаже се начелништву ПСС да обједини предлоге комисија надлежних за 

високогорство, алпинизам, спортско пењање на природним стенама, планинарску 

оријентацију, скајранинг, пењање у леду и драјтулингу везаних 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. Обједињене предлоге упутити Спортском савезу Србије и 

Министарству омладине и спорта. 

 

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 осим такмичења Словеначко-хрватско-српског купа 

у драј-тулингу и пењања у леду. Успешно су одржани кампови за младе и 

перспективне спортисте. Комисије ПСС су учествовале у организацији 

Стручног скупа „Планинарство 21. века између покрета и спорта“ као и 

додели признања спортистима на Дан планина одржаног 11. децембра т.г. 

3.1.2. Такмичарске комисије су са Комисијом за награде, признања и 

категоризацију обавиле категоризацију спортиста. 

3.1.3. Начелиштво је упутило позив комисијама да доставе извештаје за текућу 

годину. 

3.1.4. Драган Николић је поднео оставку на место селектора репрезентације за 

планинарску оријентацију. 
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3.1.5. Бојан Траиловић је поднео оставку на место председника Комисије за 

драјтулинг и пењање у леду. Селектор репрезентације у драјтулингу и 

пењања у леду биће изабран по формирању нове Комисије. 

3.1.6. Начелништво предлаже корекцију Календара активности за 2022. годину. За 

организатора планинске трке на Столовима предлаже се ПСК „Железничар“ 

из Краљева и додаје се ТА „Стазама Букуље и Венчаца“ у организацији ПД 

„Букуља“ из Аранђеловца. 

   УО је једногласно усвојио предлог за корекцију Календара. Измењени 

календар је у прилогу записника. 

3.1.7. После успешно завршене манифестације „120 врхова“ као друштвени изазов 

предлаже се нова која би такође била такмичарског карактера „Изазов(и) 

планинара“ која предвиђа успон на 60 врхова чији списак ће бити објављен 

01.01.2022.год. Представљен је нов начин бодовања, а манифестација траје до 

11.11.2022.год. Предлаже се да ова манифестација уђе у редован Календар 

активности од следеће године. 

 УО је једногласно усвојио предлог. 

3.1.7. На приговор ПСД „Љуктен“ из Трстеника на Календар активности за 2022. 

годину Комисија за планинарење и пешачење је припремила одговор. 

Управни одбор је упознат са одговором Комисије. 

   УО је усвојио одговор који ће бити прослеђен ПСД „Љуктен“ из Трстеника. 

3.1.8. Адмира Коничанин, председница ПСД „Белег“ из Тутина, упутила је молбу 

да јој се донирају средства којим би финансирала успон на Монт Еверест 

планиран на пролеће 2022.године, а у оквиру пројекта пењања на 7 светских 

врхова. 

   Предлаже се да се допис проследи Комисији за високогорство и екпедиције и 

након изјашњавања комисије УО ће донети одлуку о финансирању пројекта. 

   УО је једногласно усвојио предлог. 

3.1.9. Служба водича је доставила мишљење поводом планинарске акције на 

Дурмитору која се одржавала од 17.-19.09.т.г. у организацији ПК „Копаоник“ 

Лепосавић  када је смртно настрадала Славица Мирков (ПД „Азимут“ 

Београд). На основу достављених докумената и важећих правилника ПСС СВ 

је усвојила мишљење да водич ниједним својим чињењем или нечињењем 

није допринео да се несрећа догоди нити да се увећају последице које су 

настале. 

 Лазар Попара је након прибављеног позитивног мишљења Начелништва СВ 

на основу правилника Службе водича добио звање водича I категорије. 

 Достављен је извештај о раду начелништва СВ и план рада за 2022.годину. 
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3.1.10. На захтев Горана Бурића за покретање поступка пред Већем части против 

чланова УО, Генералног секретара и начелника СВ, а у вези усвајања 

Правилника Служе водича, Веће части ПСС је одбило захтев са 

образложењем да Служба водича није посебно правно лице већ облик 

неформалног организовања једне врсте спортских стручњака у оквиру ПСС. 

3.1.11. Турно скијање као дисциплина улази у програм зимских олимпијских игара 

2026. године. Комисија за алпинизам и турно скијање је започела са 

активностима у вези са организовањем такмичења у турном скијању. 

 

4. Категоризација спортиста 

4.1   Комисија за награде, признања и категоризацију је на основу остварених                         

спортских резултата доставила предлог за категоризацију врхунских спортиста и 

спортиста за 2021. годину. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4.2. КЕС „Армадило“ из Чачка, СПК „Пентракс“ из Кикинде и СПК „Стари град“ из 

Ужица упутили су жалбу на рад Поткомисије за алпинизам ПСС а у вези 

категоризације Катарине Мановски и Милоша Милановића. Комисија за награде, 

признања и категоризацију је доставила допис у вези жалбе. 

УО налаже надлежној комисији да вреднује картоне К. Мановски и М. 

Милановића и предложи одговарајућу категоризацију на основу достављених 

докумената у року од 3 дана. 

 

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

наредни период 

5.1. Предлаже се подизање цене за годишњу претплату на часопис Планинарски 

гласник са 600 на 800 динара и за издавање уверења за напредне обуке са 300 на 

400 динара. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.2. ПСС је у обавези да води архивску књигу према Закону о архивској грађи и 

архивској делатности. Ангажовано је лице са којим је склопљен уговор о делу које 

ће уредити материјал архивске грађе Планинарског савеза Србије. 

5.3. Спортски Савез Србије (ССС) је послао допис својим чланицама који се односи 

на увођење фискализације од наредне године уз молбу да Савези доставе питања 

с тим у вези.   

ССС ће својим чланицама, након састанка са надлежним министарствима, 

доставити тумачење тј. одговоре. 
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5.4. Комисија за рад са младима је доставила годишњи извештај. Поред одржаних 

републичких акција за младе, обука за наставнике као и кампа за младе планинаре, 

успешно су одржани  кампови за младе и перспективне спортисте које су 

реализовале комисије такмичарских дисциплина. Сачињена је радна група за 

акредитацију семинара за обуку наставника за предмет планинарство код 

Министарства науке, просвете и технолошког развоја. 

5.5. Комисија за информационе технологије је доставила периодичан извештај. У 

сарадњи са Комисијом за планинарски трекинг ради се на другој фази аплкације 

Базни камп којом ће се израдити систем за праћење такмичења у трекинг лиги 

Србије. Друга фаза ће бити спремна до 20.03.2022. године када почиње Трекинг 

лига Србије. За наредни период је планирана додатна надоградња апликације која 

ће омогућити регистрацију спортиста и издавање уверења. 

5.6. Комисија за планинарске терене је обавестила чланове УО о расподели средстава 

у т.г. по конкурсу расписаном на основу Правилника о расподели финасијских 

средстава за обележавање планинарских терена. Комисија предлаже да се 

распише конкурс по истим правилима за наредну годину. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.7. Комисија за планинарске терене предлаже организацију техничких дана 

маркираната у 2022. години који би се организовали са ОПО која би била домаћин 

ове активности. 

 УО је једногласно усвојио предлог. 

5.8. МОС је за реализацију пројекта уређења деонице Европског пешачког пута Е4 

(Падина-Делиблатска пешчара-Панчево) ПСС доделио додатна средстава у 

износу од 1.000.000,00 динара. Комисија за планинарске терене је задужена за 

реализацију пројекта. 

5.9. UNDP (United Nations Development Programme) је Планинарском савезу Србије за 

идејни пројекат уређење планинарски пешачких путева Ваљевских планина 

доделио средства за уређење стаза дужине 237 километара на планинама 

Јабланик, Повлен и Маљен. Уређење ће се обавити у сарадњи са ПСД „Маглеш“ 

и ПК „Повлен“ из Ваљева. Формирана је радна група коју чине: У. Гвозден, Б. 

Божовић, Д. Димитријевић, С. Вељковић, М. Стојанац (ПК „Повлен“), Д. 

Дракулић (ПК „Повлен“), Д. Пантелић (ПСД „Маглеш“) и Р. Лујић (ПСД 

„Маглеш“). Рок за завршетак радова је јун 2022. године. 

5.10. Канцеларија ПСС је поднела извештај о купљеним маркицама и картицама у 2021. 

години и обавестила које ОПО нису купиле маркице. Чланови УО у чијој су 

надлежности ОПО које нису купиле маркице у т.г. дужни су да их контактирају и 

подсете на обавезу или ће у противном престати њихово чланство у ПСС. 
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5.11.  Комисија за планинарске објекте је предложила да се саветовање са 

представницима ОПО који поседују планинарске објекте одржи 29.01.2022. 

године у планинарском дому „Чарапићев брест“ на Авали. Организациони одбор 

поред чланова комисије чине председник, начелник и генерални секретар ПСС. 

   УО је једногласно усвојио предлог. 

5.12.  Н. Трипковић, председник Комисије за превентиву и безбедност у планинама, је 

обавестио присутне да је путем јавне набавке склопљен уговор о осигурању за 

2022. годину са осигуравајућом кућом ДДОР. Представљени су услови основног 

и додатног осигурања. 

5.13. Радна група за измену Закона о спорту преузела је предлог Закона о пешачким и 

планинарским путевима који је доставио ПСС. Пошто је дошло да застоја са 

изменом закона предлаже се да се МОС-у достави предлог измена Правилника о 

условима за обављање спортских делатности. Изменама треба уредити статус 

планинарских терена и објеката. Обједињени предлог за измену сачиниће 

Комисија за планинарске терене, Комисија за планинарске објекте и Комисија за 

нормативна акта. 

5.14. З. Контић је чланове УО обавестио да тренутно нема одговарајућег простора на 

тржишту које би ПСС прибавио у сопствено власништво. Пословни простор треба 

тражити на територији Града Београда. Потребно је наставити са тражењем 

одговарајуће понуде. Одлука о куповини пословног простора мора бити донета на 

Скупштини. 

5.15. Док се не формира нова Комисија за драј тулинг и пењање у леду, преузети опрему 

и пренети је у магацин ПСС.  

Задужени Александар Марковић-Маре и Андреј Ивошев. 

5.16. Комисијама ПСС доставити упит Пописне листе опреме коју поседују и коју треба 

да доставе канцеларији. 

5.17. Издавачки савет је доставио извештај о раду за 2021. годину.  

Издавачки савет је доставио предлог конкурса за необјављена дела планинарске 

литературе који би био отворен до 31.03.2022. године. 

УО је једногласно усвојио предлог расписивања конкурса. 

5.18. Ј. Јарић, уредник часописа Планинарски гласник, је обавестио присутне о 

издавању часописа ПСС у т.г. као и о плановима за наредну годину. 

 

6. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

Комисија за нормативна акта је на основу предлога надлежних комисија изнела 

предлоге следећих правилника: 



7/8 

 

6.1. Радна група Комисије за планинарске објекте је предложила Правилник о 

расподели финансијских средстава за програме унапређења стања планинарског 

објекта кроз инвестиционо одржавање, адаптацију, реконструкцију, санацију, 

опремање или прибављање пројектно-техничке документације са пратећим 

обрасцима 

УО је једногласно усвојио правилник са припадајућим обрасцима. 

6.2. Комисија за алпинизам и турно скијање је предложила Правилник за стицање 

звања алпиниста. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

6.3. Комисија за спортско пењање је предложила Правилник о начину организовања 

обуке за стицање звања у спортском пењању на природним стенама. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

6.4. Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортских 

стручњака је предложила Правилник о начину и поступку издавања, обнављања 

и одузимања дозволе за рад спортских стручњака. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

7. Припрема изборне скупштине ПСС 

7.1. Изборна скупштина ПСС биће одржана 12.03.2022.године у Београду. 

Налаже се Комисији за нормативна акта да до следеће седнице УО анализира и 

припреми измене Правилника о начину за кандидовање за органе ПСС, као и да 

уреди кандидационе листе за Надзорни одбор, Веће части, УО и председника. 

Такође је потребно да се анализира Пословник о раду ПСС и усклади са статутом 

Савеза.  

Налаже се Генералном секретару да започне са припремама организације изборне 

скупштине. 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

Није било материјала за разматрање. 

9. Међународна сарадња и активности 

9.1. Планинарски савез Црне Горе обележава 70 година постојања 27.12.т.г. у 

Колашину. Ф. Демчовић и В. Токовић ће представљати ПСС на овој прослави. 

9.2. Председник УИАА Питер Мујир (Peter Muir) је прихватио предлог да се у 

наредном периоду одржи онлајн састанак са представницима ПСС. 

9.3. БМУ и ЕУМА су најавили одржавање састанака за фебруар 2022. године у 

Љубљани и једна од тема биће заједничка сарадња ове две организације. 

9.4. ЕУМА је заказала одржавање скупштине у Скопљу 30.04.2022. године. 



8/8 

 

9.5. Борис Мићић, председник ЕРЕ, је обавестио присутне да ЕРА обележава 50 

година Европских пешачких путева следеће године и позвао ПСС да учествује у 

тој манифестацији. Такође је упознао чланове УО са плановима за наредну 

годину. 

 

10. Молбе, жалбе и дописи  

10.1. Епрхија Жичка писменим путем је обавестила ПСС да даје благослов за 

инсталирање наставне виа ферате у Овчарско-Кабларској клисури. 

10.2. ПСК „Јастребац“ из Крушевца је упитио молбу за суфинасирање пројекта 

Формирање Планинарског центра за обуку и усваршавање у Планинарском дому 

„Жарко Жарић“ на Јастрепцу. 

Предлаже се да се доделе средства у висини од 100.000,00 динара за набавку 

материјала за опремање, а у противвредности одређеног броја ноћења која ће бити 

искоришћена током обука које спроводи ПСС. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

Налаже се ПСК „Јастребац“ да достави ценовник на основу којих ће се спровести 

ова одлука. 

 

11. Разно 

11.1. Са фирмом Беоспорт се наставља сарадња и у наредној години, за шта ће бити 

потписан анекс уговора. 

11.2. Министарству заштите животне средине послат је Календар активности за 

2022.годину. Моле се надлежне комисије да доставе списак оних акција које се 

реализују у заштићеним природним подручјима, а за које је потребна сагласност 

Министарства. 

11.3. Н. Сударов је присутне обавестио да је Фрушкогорски маратон добио ознаку 

„Најбоље из Војводине“ као потврду квалитета у категорији манифестације. 

11.4. Н. Трипковић, председник Комисије за алпинизам и турно скијање, предлаже да 

се начелницима алпинистичких одсека  отвори налог у апликацији Базни камп, 

преко којих би се вршила овера звања. 

 

Седница је завршена у 1735 

 Записничар Председник ПСС 

 

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