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З А П И С Н И К  

са 1. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXIII  сазива, одржане 30. 

марта 2022. године  у Београду (просторије ПСС) 

Присутни чланови УО: И. Планић, Н. Лечић, В. Токовић, А. Ивошев, Д. Гогић, А. Бараћ, Р. Кнежевић, 

З. Контић, М. Ћировић, Ј. Јарић, Ј. Продановић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: Н. Милошевић, А. Марковић, Л. Попара 

Време почетка седнице: 1200 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Конституисање органа Савеза 

- Управни одбор 

- Надзорни одбор 

- Веће части  

2. Усвајање Записника са 29. редовне седнице УО ПСС 22. сазива  

3. Пословник о раду УО ПСС 

4. Веза између ОО и територијалних савеза са УО ПСС (подела надлежности) 

5. Именовање комисија Савеза 

6. Преузете обавезе са претходне седнице 

7. Извештај Начелништва о одржаним и планираним акцијама Савеза 

8. Извештај спортског директора о одржаним акцијама Савеза 

9. Извештај секретаријата о раду и план активности за наредни период 

10. Конкурси за такмичења и манифестације у 2023. 

11. Именовање генералног секретара 

12. Међународна сарадња 

13. Усвајање правилника 

14. Пријем нових чланова 

15. Молбе, жалбе и дописи 

16. Разно 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 
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1. Конституисање органа Савеза 

1.1. На Изборној Скупштини ПСС одржаној 12.03.2022. године изабрани су Исо Планић 

(председник), Ненад Лечић (потпредседник), Валентина Токовић (начелник) и Андреј 

Ивошев (спортски директор) који су уједно и чланови УО. За остале чланове УО изабрани 

су: Драгослав Гогић, Александар Бараћ, Раде Кнежевић, Зоран Контић, Миломир 

Ћировић, Јован Јарић и Јелена Продановић. Сви чланови су присутни, па се конституише 

УО ПСС. 

1.2. Конститутивна седница Надзорног одбора ПСС одржана је 28.03. т.г. и члановима УО је 

достављен записник са исте. Надзорни одбор чине: Драган Павловић (председник), Неда 

Милошевић и Фахир Демчовић. 

УО констатује конституисање Надзорног одбора. 

1.3. Конститутивна седница Већа части ПСС одржана је 28.03. т.г. са које је достављен 

записник члановима УО. Веће части чине: Боривоје Вељковић (председник), Мирослав 

Богдановић и Милисав Чепић. 

УО констатује конституисање Већа части. 

2. Усвајање Записника са 29. редовне  седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 29. редовне седнице Управног 

одбора. 

УО је једногласно усвојио записник. 

 

3. Пословник о раду УО ПСС  

Члановима УО је електронским путем достављен предлог Пословника о раду УО ПСС. 

Р. Кнежевић предлаже допуну члана 13 на основу које би било обавезно да се материјал за 

седницу УО достави најраније 48 сати пре одржавања седнице. 

Предлог се усваја осим у случајевима када је потребно реаговати по хитном поступку. 

УО је једногласно усвојио Пословник о раду са додатом изменом. 

4. Веза између ОО и територијалних савеза са УО ПСС (подела надлежности)  

Члановима УО је електронским путем достављен списак ОПО за које ће бити задужени и 

тиме остварити бољу комуникацију између Савеза и његових чланова. Подела је извршена 

према управним окрузима Републике Србије и прихвата се до следеће седнице УО када ће 

бити утврђена коначна подела надлежности. 
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5. Именовање комисија Савеза 

5.1. Председник ПСС је присутне обавестио да ја послат допис свим ОПО да до 18.03. т.г. 

доставе кандидационе листе за оне који су заинтересовани за рад у једној или више 

комисија ПСС. 

5.2. Секретаријат ПСС чине председник, потпредседник, начелник, спортски директор и 

генерални секретар. 

Констатује се састав секретаријата. 

5.3. За саветника председника ПСС предлаже се Борис Мићић. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4. На основу пристиглих кандидационих листа за рад у комисијама секретаријат ПСС 

предлаже састав комисија као у наставку: 

5.4.1. Комисија за планинарске објекте: Маја Николић-председник (ПСК „Победа“ 

Београд), Срђан Стошић (ПК „Железничар 2006“ Врање), Јаворка Јашаревић (ПК „Вукан“ 

Пожаревац), Владан Јаковљевић (ПСД „Ћира“ Лајковац), Марко Џамбасовић 

(ПК„Торник“ Чајетина). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.2. Комисија за планинарске терене: Слободан Стефановић-председник (ПК „Тара“ 

Бајина Башта), Душко Опачић (ПСК „Победа“ Београд), Саша Аранђеловић (ПК „Руј“ 

Бабушница), Вања Комадиновић (ПСК „Балкан“ Београд), Петар Вранић (ПК 

„Железничар“ Ниш), Угљеша Гвозден (ПСК „Победа“ Београд), Драган Димитријевић 

(ПД „Железничар“ Београд). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.3. Комисија за маркетинг и информисање: Асја Драча Мунтеан-председник (ПД 

„Железничар“ Београд), Ивана Иванчевић (СПУ „Србија у педаљ“ Стара Пазова), 

Александар Марковић (ПК „Јаворак“ Параћин), Драгослав Гогић (ПСК „Јастребац“ 

Крушевац), Јасмина Макуљевић (ПК „Старица Мајданпек). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.4. Издавачки савет: Милена Јанковић-председник (ПК „Железничар“ Ниш), Немања 

Милосављевић (ПСК „Двиг“ Владичи Хан), Јован Јарић (ПД „Кинђа“ Кикинда), Кристина 

Бугарски (ПК „Адреналин“ Нови Сад), Бранко Матић (ПК „Повлен“ Ваљево), Миодраг 

Медиговић (ПСК „Балкан“ Београд), Дарко Жарић (ПСК „Топлица“ Прокупље). 

 УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.5. Комисија за заштиту природе планина: Весна Шабановић-председник (ПД 

„Железничар“ Београд), Оливера Милошевић (ПСК „Мосор“ Ниш), Бранислав Божовић 
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(ПД „Авала“ Београд), Драган Петрић (ПК „Камена гора“ Пријепоље), Ђорђе Николић 

(СПУ „Србија у педаљ“ Стара Пазова). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.6. Комисија за планинарење и пешачење: Ивана Стојковић-председник (ПК „Шиљак“ 

Бољевац), Александар Марковић (ПД „Голија“ Ивањица), Верољуб Ковачевић (ПСК 

„Победа“ Београд), Бобан Стојковић (ПСК „Топлица“ Прокупље), Мирослав Богдановић 

(ПД „Каблар“ Чачак). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.7. Комисија за спелеологију: Немања Милосављевић-председник (ПСК „Двиг“ 

Владичин Хан), Младен Милошевић (ССУ „САИС“ Књажевац), Милена Јанковић (ПК 

„Железничар“ Ниш), Данијел Алексић (ПД „Дубашница“ Злот), Жељко Милошевић (ПСК 

„Ресава“ Стрмостен). 

УО је усвојио предлог са једним гласом против и два уздржана. 

5.4.8. Комисија за рад са младима: Јелица Драшковић-председник (ПСК „Кукавица“ 

Лесковац), Зоран Миловановић (ПОСК „Јасеница“ Смедеревска Паланка), Бошко 

Михаиловић (ПЕК „Гора“ Крагујевац), Љиљана Лазаревић (ПСК „Балкан“ Београд), 

Андреа Вркић Штрака (ПСК „Спартак“ Суботица). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.9. Служба водича ће фукционисати у постојећем саставу до следећег Збора водича. 

5.4.10. За дисциплинског судију се предлаже Неда Милошевић (ПК „Борковац“ Рума). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.11. Комисија за превенцију и безбедност у планинама: Ненад Трипковић-председник ( 

ПСК „Јастребац“ Крушевац), Борис Леваи (ПД „Каблар“ Чачак), Драган Павловић (ПД 

„Авала“ Београд). 

УО је једноласно усвојио предлог. 

5.4.12. Комисија за информационе технологије: Небојаша Јевђовић-председник (ПД 

„Каблар“ Чачак), Душан Јовановић (ПСД „Маглеш“ Ваљево), Милош Радојковић (ПСК 

„Јастребац“ Крушевац). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.13. Комисија за вођење регистра: Горан Бурић-председник (ПСД „Стари храст“ 

Београд), Оливера Марчетић (ПЕК „Гора“ Крагујевац), Небојша Јевђовић (ПД „Каблар“ 

Чачак). 

УО је једногласно усвојио предлог. 
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5.4.14. Комисија за награде, признања и категоризацију: Лазар Попара-председник (ПСД 

„Железничар“ Нови Сад), Ненад Матић (ПК „Адреналин“ Нови Сад) и председник 

Комисије за алпинизам и турно скијање који ће бити изабран на предстојећем Збору 

алпиниста. 

УО је једногласно усвоји предлог. 

5.4.15. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству: Неда Милошевић-председник 

(ПК „Борковац“ Рума), Велизар Вемић ( ПСД „Вршачка кула“ Вршац), Лазар Попара 

(ПСД „Железничар“ Нови Сад). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.16. Медицинска комисија: Јована Рајковић-председник (ПД „Вис“ Лазаревац), 

Градимир Перић (ПСК „Јастребац“ Крушевац), Наташа Станковић Недељковић (ПСК 

„Брђанка“ Алексинац), Јелена Божић (ПСД „Ћира“ Лајковац), Милош Гостимировић (ПД 

„Орфеј“ Београд). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

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

стручњаку: Миливој Ердељан-председник (ПСК „Сириг“ Сириг), Славиша Ивановић 

(ПСК „Мосор“ Ниш), Дејан Томић (ПД „Рујно“ Ужице). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.18. Комисија за нормативна акта: Неда Милошевић-председник (ПК „Борковац“ Рума), 

Зоран Контић (ПД „Авала“ Београд), Миливој Ердељан (ПСК „Сириг“ Сириг). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.19. Стручни савет спортских стручњака: Саша Пантелић-председник (ПК 

„Железничар“ Ниш), Адмира Коничанин (ПСД „Белег“ Тутин), Антонина Брдарић (СПК 

„Пентракс“ Иђош). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.20. Комисија за високогорство и екпедиције: Мануел Мунтеан-председник (ПД 

„Железничар“ Београд), Александар Рашин (ПК „ЕСТ“ Београд), Ивана Ђоковић 

Ивановић (ПСК „Мосор“ Ниш), Синиша Царевић (ПД „Alma Mons Adventures“ Нови Сад), 

Зоран Ковљанић (ПСК „Победа“ Београд). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.21. Комисија за алпинизам и турно скијање радиће у постојећем саставу до одржавања 

Збора алпиниста. 

5.4.22. Комисија за спортско пењање је сачињена на основу одржаног Збора спортских 

пењача: Ненад Матић-председник (ПК „Адреналин“ Нови Сад), Вељко Гроздановић (ПК 

„Ас“ Београд), Владимир Ранковић (СУ „Грдоба“ Ваљево), Бранко Недељковић (СПК 
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„Геко“ Београд), Милош Шука (ПК „Земун“ Београд), Андраш Богнар (ПСК „Спартак“ 

Суботица), Предараг Ћурдић (СПК ”Вертикал” Београд). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.23. Комисија за планинарску оријентацију: Владислав Матковић-председник (ПСК 

„Победа“ Београд), Милош Радосављевић, (ПСК „Победа“ Београд), Ивана Максимовић 

(ПК „Јаворак“ Параћин), Славиша Ивановић (ПСК „Мосор“ Ниш), Милена Петровић 

(ПСК „Победа“ Београд). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.24. Комисија за планинарски трекинг: Милутин Петковић-председник (ПСК „Балкан“ 

Београд), Ненад Малешевић (ПК „Железничар-Инђија“ Инђија), Мирко Смолић (ПСК 

„Победа“ Београд), Јелена Тадић (ПК „Вукан“ Пожаревац), Невена Трифуновић (ПД 

„Каблар“ Чачак). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.25. Комисија за планинско трчање: Владислав Ценић-председник (ПСК „Мосор“ 

Ниш), Владимир Потрић (ПЕК „Гора“ Крагујевац), Бојан Ђачић (ПСК „Балкан“ Београд), 

Предраг Лукић (ПСК „Победа“ Београд), Александар Вукмировић (ПК „Железничар-

Инђија“ Инђија). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4.26. До формирања Комисије за драј тулинг и пењање у леду предлаже се да Александар 

Костић (ПД „Каблар“ Чачак) буде повереник за наведену дисциплину.   

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.5. Налаже се начелнику и спортском директору ПСС да до наредне седнице УО изнесу 

предлоге на основу којих ће се формирати Начелништво и Такмичарска комисија ПСС. 

5.6. Секција заслужних спортиста као саветодавно тело ће се формирати у наредном периоду.  

 

6. Преузете обавезе са претходних седница  

6.1. Налаже се Стручном савету спортских стручњака да сачини предлоге и измене Закона о 

спорту и достави канцеларији ПСС. 

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

система акција у ингеренцији КПП. Израда предлога правилника је у завршној фази. 

6.3. Налаже се Такмичарској комисији ПСС да обједини предлоге и образложења 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 
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спортских грана и области спорта и Правилник о националној категоризацији врхунских 

спортиста. Обједињене предлоге упутити Спортском савезу Србије и Министарству 

омладине и спорта. 

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

такмичењу у турном скијању. 

6.5. 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. 

Р. Кнежевић сматра да пошто су планинари као спортски рекреативци најмасовнији део 

Савеза треба одредити особу која ће бити задужена за предлоге измена Закона о спорту у 

вези планинарства који би се доставили надлежном министарству. Именује се начелник 

ПСС. 

М. Ћировић предлаже да се задужи особа која ће учествовати у јавној расправи приликом 

усвајања Закона о спорту. Именује се генерални секретар ПСС. 

 

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

наредни период  

7.1. Начелник ПСС је обавестила присутне да су одржане две републичке и једна 

традиционална акција из Календара активности ПСС, за шта су достављени извештаји 

организатора и делегата. Укупан број учесника на овим акцијама је био 1.545 од чега је 

највише учесника било на акцији „Зимски успон на Трем“. Комисија за спелеологију је 

спровела две активности: предавање о спелеологији и показну вежбу у Крагујевцу и обуку 

Другарског спасавања и прве помоћи у спелеолошким објектима у сарадњи са Руско-

српским хуманитарним центром у Нишу. Одржани су технички дани Службе водича на 

Фрушкој гори. 

7.2. Манифестација „Изазов(и) планинара  започела је 01.01. т.г. и до сада је учешће узело 13 

ОПО чији чланови су се попели на 48 врхова од 74 предвиђених. Снимци се шаљу на ФБ 

групу која је направљена за ову сврху. 

8. Извештај спортског директора о одржаним акцијама Савеза 

8.1. Спортски директор је обавестио присутне о одржаном 1. колу такмичења у планинарској 

оријентацији на Стражилову (ПСД „Стражилово“ Сремски Карловци) и 1.колу трекинг 

лиге Србије одржаног у Суботици (ПСК „Спартак“ Суботица). Резултати и извештаји су 

објављени на сајту и Вибер групи Планинарског савеза Србије. 

8.2. Милан Макојевић је освојио друго место на отвореном првенству Словеније у 

такмичарском пењању на леду и драј тулингу где су учествовала још три такмичара из 

Србије. 
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8.3. Састављен је списак скајранинг репрезентације која ће наступати 08.05. т.г. на трци 

Skyrunning world series 2022 Skayrace des Matheysins у Француској. 

8.4. Најављено је 2. коло лиге Србије у планинарској оријентацији, 2.коло трекинг лиге 

Србије, алпинистчки табор „Каблар 2022“, алпинистчки табор „Горњак“ и скајранинг трка 

„Небески котлови“. 

8.5. До сада је регистровано 832 такмичара, а укупно је било 1590 првих регистрација 

такмичара. 

8.6. М. Ћировић сматра да је потребна измена у постојећем систему такмичења, начину 

бодовања као и евиденцији такмичара. 

8.7. З. Контић предлаже стручно саветовање које би заједнички организовали Планинарски 

савез Србије, Планинарски савез Црне Горе и Планинарски савез Републике Српске. Теме 

би биле: планинарење између спортске рекреације и такмичења, и спортски радници и 

спортски стручњаци у планинарству између аматеризма и професионализма. Предлог о 

организацији саветовања изнети на следећој седници УО. 

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

период 

9.1. Послат је допис свим ОПО о редоследу пристиглих  информација од Министарства 

омладине и спорта, а у вези фискализације као и обавештење о упућеним  молбама 

Министарству финасија и Министарству трговине, туризма и телекомуникација за 

ослобађање обавезе евидентирања промета преко фискалне касе. 

9.2. Поводом 120 година планинарстава у Србији Управни одбор  ПСС покренуо је 

иницијативу за доделу националних признања најбољим алпинистима у историји српског 

планинарства код надлежног Министарства омладине и спорта. 

9.3. Секретаријат предлаже да на конкурс за Мајску награду коју расписује Спортски савез 

Србије, ПСС пријави Драгослав Гогић у категорији спортски новинар. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

9.4. Ј. Јарић, уредник часописа Планинарски гласник, је присутнима представио најновији 

број чија промоција је у току. 

9.5. ПСС/Комисија за нормативна акта припрема покретање пријаве спортској инспекцији 

против оних појединаца и удружења који се баве планинарством као делатношћу а да за 

то нису регистровани. 

10. Конкурси за такмичења и манифестације за 2023. 

10.1. У току су конкурси за РА, ТА, Дане планинара и РА за младе, као и за организацију 

такмичења у планинарском трекингу, планинарској оријентацији, скајранингу, драј 

тулингу и пењању у леду. Такође је расписан и конкурс за организивање високогорских 

успона и експедиција. Конкурси су отворени до 17. априла након чега ће се на основу 
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пристиглих пријава сачинити предлог Календара активности за 2023. годину који мора 

да се преда Спортском савезу Србије до 15. маја т.г. 

11. Именовање генералног секретара 

11.1. Расписан је конкурс за радно место генералног секретара. Конкурс је интерног карактера 

и важи за чланове Савеза. Предлаже се формирање конкурсне комисије у саставу: З. 

Контић, Н. Милошевић и Д. Гогић. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

11.2. З. Контић и М. Ћировић предлажу да канцеларија Савеза због обима посла прима странке 

и позиве радним данима од 11 до 14 часова. 

12. Међународна сарадња и активности 

12.1. ЕУМА и БМУ ће одржати заједничку годишњу скупштину у Македонији (Скопље) 

30.04.т.г. У току је пријава делегата. ПСС ће представљати Андреј Ивошев који је и члан 

Извршног одбора БМУ. 

12.2. За носиоце сарадње са међународним организацијама одређују се: Ненад Лечић (ЕУМА), 

Андреј Ивошев (БМУ), Исо Планић (УИАА), Мaрија Анђелковић (члан антидопинг 

комисије УИАА) и Катарина Мановски (члан планинарске комисије УИАА). 

12.3. Н. Лечић је обавестио присутне о аплицирању Савеза за пројекте од којих су два 

међународна и који ће послужити као референца за убудуће. Такође предлаже да се ПСС 

учлани у организацију ЕНОС (европска мрежа outdoor спортова). 

13. Усвајање правилника 

Комисија за нормативна акта је изнела предлоге следећих правилника: 

13.1. Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената и 

Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

13.2. Правилник о надокнади путних трошкова и дневница у земљи и иностранству. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

13.3. Правилник о раду Такмичарске комисије ПСС. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

13.4. Правилник о начиину организовања обуке за стицање звања у спортском пењању на 

природним стенама. 

УО је усвојио правилник са три уздржана гласа. 

13.5. Правилник секције заслужних спортиста ПСС. 

УО је једногласно усвојио правилник.  
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14. Пријем нових чланова у ПСС 

14.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПСД „Стена“ из Београда 

додели статус придруженог члана. 

15. Молбе, жалбе и дописи 

15.1. Комитет за медицину у екстремним условима Удружења анестезиолога и интезивиста 

Србије (УАИС) је упутио позив за учешће на Београдском интернационалном 

симпозијуму о болу који се одржава од 14. до 16.05.т.г. Представници ће бити И. Планић 

и З. Контић. 

15.2. Спортски директор Олимпијског комитета Србије је упутио допис у вези идеје да се и у 

Србији  створе услови за упражњавање дисциплине пењање у леду. 

16. Разно 

16.1. Предлаже се да Комисија за обуке и усавршавање у планинарству води посебан 

деловодник за сва издата уверења. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

16.2. Предлаже се да се у објавама Савеза о оствареним успесима такмичара уз њихово  име 

наведе и којој ОПО припадају. 

16.2.  Послати допис кандидатима који су слали пријаве на конкурс за рад у комисијама  а нису 

ушли у састав и захвалити им се на учешћу. 

16.3. Обавестити све ОПО да не подпадају под Закон о приступу информацијама од јавног 

значаја. 

 

 

Седница је завршена у 1730 

 Записничар Председник ПСС 

 

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