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З А П И С Н И К  

са 28. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 08. фебруара 2022. 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, В. Матковић, У. 

Гвозден, Р. Кнежевић, Н. Сударов, Ј. Драшковић 

Одсутни чланови УО: Ф. Демчовић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

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

 

Време почетка седнице: 1200 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 27. редовне и 4.ванредне електронске седнице УО ПСС  

2. Преузете обавезе са претходних седница  

3. Извештај о раду начелништва и комисија за 2021. годину и план активности за 

наредни период  

4. Усвајање предлога јединствене листе спортиста за доделу стипендија 

5. Расподела буџетских средстава за 2022. годину 

6. Извештај секретаријата о раду између две седнице УО 

7. Књиговодствени финансијски извештај за 2021. годину 

8. Изборна Скупштина 23. сазива 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

10. Пријем нових чланова у ПСС 

11. Међународна сарадња и активности  

12. Молбе, жалбе и дописи  

13. Разно  

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 



2/7 

 

1. Усвајање Записника са 27. редовне и 4. ванредне електронске седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 27. редовне и 4. 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. 

2.4. Налаже се Комисији за високогорство и екпедиције да се изјасни о молби Адмире 

Коничанин за суфинасирање њеног успона на Монт Еверест. 

2.5. Обавезује се Комисија за алпинизам и турно скијање да сачини предлог Правилника 

о такмичењу у турном скијању. 

2.6. Налаже се Комисији за планинарске терене, Комисији за планинарске објекте и 

Комисији за нормативна акта да сачине предлог измена Правилника о условима за 

обављање спортских делатности који би се доставио МОС-у, а којим би се уредио 

статус планинарских терена и објеката. 

2.7. Задужују се А. Марковић и А. Ивошев да преузму опрему комисије за драј тулинг и 

пењање у леду и пренесу је у магацин где ће бити до формирања нове комисије. 

2.8. Налаже се ПСК „Јастребац“ из Крушевца да достави ценовник на основу којег ће се 

спровести одлука УО о суфинасирању пројекта Формирање планинарског центра за 

обуку и усавршавање у планинарском дому „Жарко Жарић“ на Јастрепцу са 

100.000,00 динара, а у противвредности одређеног броја ноћења која ће бити 

искоришћена током обука које спроводи ПСС. 

3. Извештај о раду начелништва и комисја за 2021. годину и план активности за 

наредни период  

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

Одржане су ТА „Богојављенски успон на Бељаницу“ (ПСК „Ресава“ Стрмостен) и 

РА „Зимски успон на гребен Великог крша“ (ПСД „Црни врх“ Бор), док је отказана 
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ТА „Светосавски поход планинара“ (ПСК „Јухор“ Јагодина) због епидемиолошке 

ситуације. Семинар о пењању у леду у организацији Комисије за алпинизам је 

отказан, а у најави су два табора алпиниста као и табор високогораца. У току је обука 

за водиче у зимским условима за звање водич II категорије, а најављен је курс за 

обуку из планинарске оријентације. У марту започињу такмичења у трекинг лиги 

Србије и у планинском трчању. 

3.2. Већина комисија је доставила извештаје о раду за 2021. годину. 

3.3. Комисија за награде, признања и категоризацију је доставила коначан предлог 

спортиста за доделу стипендија.  

3.4. Начелиштво је упутило позив комисијама да саставе листе за делегате за 

овогодишња такмичења. 

3.5. Комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском стручњаку 

предлаже да се свим спортским стручњацима и стручњацима у спорту, осим 

водичима, призна и додели 4 бода ради продужења дозволе за рад јер се у претходној 

години нису стекли услови за одржавање стручних семинара. 

 УО је једногласно усвојио предлог. 

3.6. Комисија за планинарске објекте је одржала саветовање са представницима ОПО 

који поседују планинарске објекте у планинарском дому „Чарапићев брест“ на 

Авали 29.01.2022. године. Присутвовао је 61 представник из 26 ОПО. Главна тема је 

била о имовинско-правним односима, а предложено је да се саветовање одржава 

сваке године. Снимак саветовања се налази на сајту као и презентације. 

3.7. Комисија за планинско трчање предлаже да се од сезоне 2022. године уведе 

категорија „елитни тркач“ за коју треба да се испуне одређени критеријуми. 

 Предлог се прослеђује Комисији за награде, признања и категоризацију. 

3.8. Члановима УО је достављен предлог о формирању иницијативног одбора, на челу 

са Драганом Петрићем, који ће оформити секцију заслужних спортиста. 

УО је усвојио предлог са 10 гласова за и 4 уздржана. 

3.9. Комисија за превентиву и безбедност у планинама је послала списак акција ГСС-у 

које треба да се обезбеђују током 2022. године, на основу чега ће ГСС направити 

план активности. 

3.10. Започела је манифестација „Изазов(и) планинара“ 01.01.2022. и трајаће до 

11.11.2022. године. Формирана је Фејсбук група само за ову сврху где су објављена 

правила манифестације, а учешће је до сада узело 13 ОПО које су послале 37 видео 

записа са 25 врхова од 74 колико је предвиђено. 

3.11. Комисија за високогорство и екпедиције је покренула иницијативу за доделу 

националних признања најбољим алпинистима у историји српског планинарства: Д. 
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Јаћимовић, И. Планић, Д. Петрић, И. Андрејић, Б. Чаровац, П. Пећанац, Д. 

Рајбловић, М. Ивачковић, Д. Челиковић и Д. А. Шелех.  

  УО је једногласно усвоји иницијативу да се поднесе захтев за доделу националних 

признања. Иницијатива ће бити прослеђена надлежном Министарству омладине и 

спорта и Спортском савезу Србије. 

3.12. Спортски савез Србије је донео решење којим се усваја захтев Планинарског савеза 

Србије за категоризацију у оквиру Националне категоризације врхунских спортиста 

за 2022. годину као врхунских спортиста у неолимпијској грани спорта 

планинарство и додељује им се ранг: врхунски спортиста-заслужни спортиста (11), 

врхунски спортиста-међународни ранг (11) и врхунски спортиста-национални ранг 

(17). 

3.13. Комисија за награде, признања и категоризацију је на основу остварених спортских 

резултата у 2021. години доставила списак категорисаних спортиста у сениорски 

ранг (55) и списак категорисаних спортиста у јуниорски ранг (26). 

4. Усвајање предлога јединствене листе спортиста за доделу стипендија 

4.1. Комисија за награде, признања и категоризацију је доставила јединствену листу 

спортиста за доделу стипендија. Списак спортиста је сачињен на основу бодовне 

листе категорисаних спортиста у складу са правилником Министарства омладине и 

спорта. 

УО је једногласно усвојио предложену листу. 

5. Расподела буџетских средстава за 2022. годину 

5.1. Председник ПСС је члановима УО прочитао и образложио предлог распоређених 

буџетских средстава за 2022. годину. 

УО је једногласно усвојио предлог буџетских средстава за 2022. годину. 

6. Извештај секретеријата о раду између две седнице УО 

6.1. У току је сређивање материјала архивске грађе ПСС које се врши у сарадњи са 

Архивом Србије на основу чега ће се испунити обавеза о вођењу архивске књиге 

према Закону о архивској грађи и архивској делатности. 

6.2. Секретаријат је за чланове пописне комисије основних средстава ПСС за 2021. 

годину предложио: Бранислава Божовића (председник), Бору Милосављевића и 

Јелену Радосављевић. 

УО је једногласно усвојио предлог секретаријата. 

6.3. Комисијама ПСС достављен је упит Пописне листе опреме коју су требале да 

доставе канцеларији. Комисије су испуниле обавезу и доставиле списак опреме са 

којом располажу. 

6.4. МОС је доставио тумачење Закона о фискализацији добијено од стране 

Министарства финансија које је прослеђено свим ОПО.  
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 ПСС је упутио молбе Министарству финасија и Министарству трговине, туризма и 

телекомуникација за ослобађање планинарских спортских клубова/друштава од 

обавезе евидентирања промета преко фискалне касе. 

6.5. Путем јавне набавке је склопљен уговор о осигурању за 2022. годину са 

осигуравајућом кућом ДДОР. Услови основног и додатног осигурања као и полиса  

постављени су на сајту ПСС. До сада је 154 чланова уплатило  додатно осигурање. 

6.6. Валентина Токовић је ангажована за одржавање и ажурирање сајта ПСС. 

6.7. Током 2021. године 6 ОПО (СПК „Београд“ Београд, ПС „Београдски скијашки 

клуб“ Београд, ПСД „Мироч“ Смедерево, ПК „Обилић“ Београд, СПУ „Пчиња“ 

Трговиште, ПОСК „Рајац“ Љиг) није купило ни једну маркицу чиме престаје њихово 

чланство у ПСС.   

 УО је једногласно усвојио брисање наведених ОПО из регистра ПСС. 

7. Књиговодствени финансијски извештај за 2021. годину 

7.1. Председник ПСС је члановима УО представио финансијски извештај о утрошеним 

средствима у 2021. години. 

УО је једногласно усвојио извештај. 

8. Изборна Скупштина 23. сазива 

8.1. Предлаже се да Комисија за планинарску оријентацију именује особу која ће 

отворити Скупштину и обратити се скупу том приликом. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

Предлаже се да се приликом одржавања Скупштине доделе признања оним ОПО које 

су обележиле јубилеј у протеклих годину дана и захвали за допринос у развоју 

планинарства у Србији. Признања ће се том приликом доделити и појединцима. 

Налаже се Комисији за награде, признања и категоризацију да сачинии листу 

кандидата за признања. 

Р. Кнежевић предлаже Мирослава Димића из Краљева и Ратка Рабреновића из Чачка. 

Коначни предлог за награде и признања УО ће усвојити на наредној седници УО. 

8.2. Комисија за нормативна акта је припремила  предлог Правилник о начину за 

кандидовање за органе ПСС, као и кандидационе листе за Надзорни одбор, Веће 

части, УО, председника, потпредседника, начелника и спортског директора. Све 

листе биће објављене на сајту ПСС. 

УО је једногласно усвојио предлог правилника и образац кандидационе листе. 

8.3. На основу  Статута ПСС и Правилника о начину кандидовања за органе ПСС 

сачињена је процедура кандидовања. Кандидациони период се завршава 7 дана пре 

одржавања Скупштине и у складу са тим узеће се у обзир документација пристигла 

писмено или електронски до 04.03. т.г. до 1500 часова. 
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 УО је једногласно усвојио процедуру за кандидовање. 

8.3. Председник ПСС је упознао чланове УО са статутарним обавезама и сазивом за 

Скупштину која ће бити одржана у Београду 12.03.2022. године. Право учешћа у 

раду Скупштине имају ОПО које имају евидентиране чланове у електронској бази 

података за претходну 2021. и текућој 2022. години, као и представник секције 

заслужних спортиста, стручног савета спортских стручњака и територијалних 

Савеза. 

 ОПО имају обавезу да до 25.02.т.г. до 2400  часова евидентирају издате бројеве 

чланских маркица у електронској бази података Базни камп својим члановима на 

основу чега ће се одредити број делегата. Право одлучивања имају ОПО које имају 

најмање 30 регистрованих чланова у претходној 2021. и у текућој 2022. години. 

8.4. Члановима УО је предложен дневни ред предвиђен за Скупштину. 

УО је једногласно усвојио дневни ред. 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

Комисија за нормативна акта је на основу предлога надлежних комисија изнела 

предлоге следећих правилника: 

9.1. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству је предложила Правилник са 

планом и програмом извођења основне планинарске обуке. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

9.2. Комисија за планинарски трекинг је предложила измену Правилника о додатним 

критеријумима за националну категоризацију спортиста Планинарског савеза 

Србије. 

УО је једногласно усвојио измењени правилник. 

9.3.  Комисија за планинско трчање је предложила измену Регистрационог правилника. 

УО је једногласно усвојио измењени правилник. 

10. Пријем нових чланова у ПСС 

Није било материјала за разматрање. 

11. Међународна сарадња и активности 

11.1. БМУ ће крајем фебруара т.г. одржати састанак у Љубљани. Том приликом ће ПСС 

представити припреме за Балканско првенство у спортском пењању на природној 

стени у Нишевачкој клисури планирано за средину септембра. 

11.1. Од ЕУМЕ је пристигао рачун за овогодишњу чланарину. У току су припреме за 

годишњу скупштину ЕУМЕ која се одржава у Скопљу 30.04.2022. године. 

11.2. ЕРА је послала допис да ПСС достави систем маркације који користи што је 

потребно за публикацију где ће бити системи свих маркирања у Европи. Текућа 
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година је проглашена за годину одрживог планинског развоја што ће допринети 

реализацији Еразмус + пројеката планираних за период од 2021. до 2027. године. 

ПСС као пуноправан члан има право да конкурише за пројекте као и све ОПО. 

12. Молбе, жалбе и дописи 

12.1. ПД „Авала“ из Београда је доставило допис којим тражи подршку за адаптацију 

планинарског дома „Чарапићев брест“ на Авали, а у циљу оспособљавања овог 

објекта за функцију националног тренинг центра за: припрему спортиста, 

оспособљавања и усавршавања спортских стручњака, рад са младима и одржавање 

стручних скупова. 

УО је једногласно усвојио одлуку о давању подршке адаптацији. 

12.2. ПК „Ера“ из Ужица је упутио молбу за подршку адаптације и реконструкције 

објекта у селу Семегњево коју би финасирала општина Чајетина чиме би се 

направио планинарски дом и центар за стручно усавршавање и оспособљавање. 

УО је једногласно усвојио одлуку о давању подршке. 

12.3. Општина Љубовија се пријавила на конкурс Министарства привреде за 

инвестициона улагања са намером да реализује пројекат оспособљавања објекта за 

потребе планинарског дома на планини Бобија и тим поводом се обратила ПСС 

молбом за подршку пројекта. 

УО је једногласно усвојио да се даје подршка пројекту општине Љубовија. 

12.4. ПД „Александар Џавовић“ из Чајетине је упутило молбу за финасирање набавке 

грађевинског материјала како би се завршили радови на планинарском дому у селу 

Стубло на Златибору. 

Молба се прослеђује Комисији за планинарске објекте. 

13. Разно 

13.1. Налаже се члановима Комисије за вођење регистра да ажурирају податке за 

регистроване спортисте у евиденционој бази Базни камп. 

 

Седница је завршена у 1735 

 Записничар Председник ПСС 

 

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