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З А П И С Н И К  

са 29. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXII  сазива, 

одржане 07.марта 2022. године преко ГУГЛ МИТ платформе 

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

Кнежевић, В. Токовић, В. Ценић, У. Гвозден, Р. Кнежевић, Н. Сударов, 

Ј. Драшковић, Ф. Демчовић 

Одсутни чланови УО: Д. Гогић, А. Марковић, В. Матковић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: Б. Мићић 

 

Време почетка седнице: 1800 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 28. редовне седнице УО ПСС  

2. Преузете обавезе са претходних седница  

3. Утврђивање предлога Листа кандидата за органе Савеза (2022-2026) 

4. Утврђивање предлога листе планинара-носилаца „Повеље за планинарско 

дело“ ПСС 

5. Организација Изборне Скупштине у Београду (12.3.2022.) 

6. Извештај о раду: 

Председника ПСС 

Спортског директора ПСС 

Надзорног одбора ПСС 

Већа части ПСС 

7. Међународна сарадња и активности 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

10. Молбе, жалбе и дописи  

11. Разно  

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 
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1. Усвајање Записника са 28. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 28. редовне седнице Управног 

одбора. 

УО је једногласно усвојио записник. 

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. 

3. Утврђивање предлога Листа кандидата за органе Савеза (2022-2026) 

3.1. Члановима УО је представљена листа (1) кандидата за председника, потпредседника, 

начелника и спортског директора. Листа се налази у прилогу записника. 

 УО је једногласно утврдио предлог листе. 

3.2. Члановима УО је представљена листа са кандидатима (14) за чланове УО у наредном 

сазиву. Листа се налази у прилогу записника. 

УО је једногласно утврдио предлог листе. 
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3.3. Члановима УО је представљена листа са кандидатима (5) за Надзорни одбор. Листа 

се налази у прилогу записника. 

 УО је једногласно утврдио предлог листе. 

3.4. Члановима УО је представљена листа са кандидатима (3) за Веће части. Листа се 

налази у прилогу записника. 

УО је једногласно утврдио предлог листе. 

3.5. Предложена је промена предлога Правилника о начину кандидовање за органе 

Планинарског савеза Србије. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

4. Утврђивање предлога листе планинара-носилаца „Повеље за планинарско дело“ 

ПСС 

4.1. За доделу повеље за планинарско дело предложени су: Слободан Миловановић (ПД 

„Каблар“ Чачак) кога је предложила Комисија за алпинизам и турно скијање и Лазар 

Попара (ПСД „Железничар“ Нови Сад) кога је предложило матично друштво. 

Образложења за доделу повеља су у прилогу записника. 

УО је једногласно усвојио предложену листу. 

4.2. УО се сложио са предлогом да се плакете доделе: Зорану Марковићу (ПСД 

„Железничар“ Нови Сад) за дугогодишњи рад на развоју алпинизма у Србији, 

Драгану Петрићу (ПД „Камена гора“ Пријепоље) за допринос и афирмацију 

планинарства кроз заштиту и очување природе и Владану Марковићу (ПК „ФРА“ 

Чачак) за дугогодишњи рад на развоју планинарства у Србији. 

5. Организација Изборне Скупштине у Београду (12.3.2022.) 

5.1. Организациони одбор приводи крају припреме за Изборну Скупштину која се 

одржава у Београду 12.03.2022. године у хотелу „М“. Седница ће бити отворена 

химном, а присутним делегатима ће се на почетку обратити члан репрезентације 

Србије која је победила на Балканском првенству у планинарској оријентацији. 

Присутни ће моћи да виде победничке фотографије са изложбе одржане у 

Смедеревској Паланци коју је организовао ПОСК „Јасеница“. 

6. Извештај о раду 

6.1. Представљени су извештаји о раду председника, секретаријата и УО, као и 

извештаји Већа части и Надзорног одбора. 

7. Међународна сарадња и активности 

7.1. А. Ивошев је 25. фебруара т.г. у Љубљани (Словенија) као представник ПСС 

присуствовао састанку који су заједнички организовали ЕУМА и БМУ о чему је 

обавестио присутне. Тема састанка је била интеграција БМУ и сличних регионалних 
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организација у оквире ЕУМЕ, при чему би БМУ задржао правни статус и било би и 

даље омогућено одржавње регионалних такмичења. 

7.2. ЕУМА и БМУ ће одржати заједничку годишњу скупштину 30.04.2022. године у 

Скопљу. 

7.3. Б. Мићић је упознао чланове УО да ће Ненад Лечић почетком априла т.г. 

презентовати пројекат у оквиру Еразмус + пројекта које организују ЕУМА и ЕРА. 

Такође је обавестио о увођењу нове дисциплине, трчање са крпљама, коју полако 

уводе и светске организације. 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

8.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПСУ „Столови“ из 

Краљева додели статус придруженог члана. 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

9.1. Комисија за спортско пењање је предложила Такмичарски правилник Комисије за 

спортско пењање Планинарског савеза Србије у спортском пењању  на природним 

стенама. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

9.2. Комисија за нормативна акта је предложила промену Правилника о начину 

организовања обуке за стицање звања у спортском пењању на природним стенама 

(усвојен децембра 2021. године) тако ште се у ставу 8 члана 5 брише трећа категорија 

„уређивач спортско-пењачких смерова на природној стени“. 

УО је једногласно усвојио правилник са предложеном изменом. 

10. Молбе, жалбе и дописи 

10.1. ПД „Александар Џавовић“ из Чајетине је упутио молбу за финасирање набавке 

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

Стубло на Златибору. 

Налаже се Комисији за планинарске објекте да спреми одговор за наредну седницу 

УО. 

10.2. Борис Мићић је поднео иницијативу да се 23. август обележава као Дан водича 

Србије и предлаже да се уврсти у Календар активности ПСС. 

Допис се прослеђује Служби водича. 

10.3. Милош Димић је уложио приговор, а у вези његове категоризације. Комисија за 

награде, признања и категоризацију је одговорила на приговор са којим су се 

сложили чланови УО. 

10.4. Компанија KS-shoes је доставила предлог за наградну игру којом ће се изабрати 

најлепша стаза међу предложеним, а уређење стазе би се финасирало од процента 
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продаје планинарских ципела којом се бави ова компанија. Комисија за 

планинарске терене је предложила списак стаза за наградну игру за коју је потребно 

утврдити правила, начин гласања и време трајања. 

10.5. Планинарски савез Србије је издао потврду Планинарском савезу Београда, коју им 

је захтевао Секретаријат за спорт и омладину, да се такмичења за првенство 

Београда у 2022. години која се налазе у календару активности ПСБ одржавају по 

правилима националог гранског савеза - Планинарског савеза Србије. 

11. Разно 

11.1. Предложено је да се измени редослед тачака Дневног реда за предстојећу Изборну 

Скупштину. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

11.2. Завршен је конкурс Комисије за планинарске терене за доделу финансијских 

средстава за 2022. годину за обележавање постојећих и пројектовање нових путева. 

На конкурс се пријавило 3 ОПО. Комисија је члановима УО предложила расподелу 

средстава по расписаном конкурсу. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

 

Седница је завршена у 2010 

 Записничар Председник ПСС 

 

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