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З А П И С Н И К  

са Изборне Скупштине Планинарског савеза Србије XXIII сазива, 

одржане 12 марта  2022. године у Београду са почетком у 1100 часова 

 

 

1. Отварање седнице Скупштине и поздравна реч председника 

Отварање Изборне Скупштине је започето химном Боже правде. Пре званичног почетка 

Скупштине приказан је  кратак видео запис путем ког је присутне поздравила и пожелела 

успешан рад Роби Николић из ПСК „Победа“, члан репрезентације која је освојила прво 

место на Балканском шампионату у планинарској оријентацији одржаном у Црној Гори. 

Председник Планинарског савеза Србије Исо Планић је пожелео добродошлицу, поздравио 

све присутне и изразио захвалност на тако великом одзиву, након чега је започео са вођењем 

Седнице. 

 

2. Избор радних тела Скупштине 

Председавајући је предложио следећи састав радних тела: 

- Радно председништво: Исо Планић, Драгослав Гогић, Александар Марковић, Неда 

Милошевић и Светлана Вељковић 

- Верификациона комисија: Немања Анђелковић, Анка Лакић и Нела Лазаревић 

- Записничар: Јелена Радосављевић 

- Оверачи записника: Ђорђе Загорац и Угљеша Гвозден. 

 

Пре радног дела Седнице уручене су захвалнице: Немањи Томићу из KS shoes, Леону 

Лукману из Спортске академије Београд, Драгану Булатовићу, председнику Планинарског 

савеза Црне Горе и Љубиши Араманди, председнику Планинарског савеза Републике 

Српске. 

Леон Лукман се захвалио и изјавио да ће Спортска академија наставити да буде научна 

логистика Савезу. Драган Булатовић је поздравио присутне и захвалио се на признању као 

и досадашњем председнику и руководству ПСС на сарадњи и пожелео да се тако настави и 

убудуће. Председник Планинарског савеза Републике Српске Љубиша Араманда је пренео 

поздраве планинара из Републике Српске, захвалио се на досадашњој сарадњи и пожелео 

успешан рад новом руководству и наставак добре сарадње. 

Добродошлица је упућена некадашњим председницима Савеза: Драгану Божовићу, 

Боривоју Вељковићу и Владану Марковићу. 

 

3. Извештај верификационе комисије 

Верификациона комисије је константовала да од укупног броја уписаних 273 делегата из 

178 ОПО, Седници присуствује 200 делегата од чега 166 са правом гласа и 34 делегата без 

права гласа. На основу овог извештаја утврђено је да постоји кворум за доношење одлука и 

да Скупштина може да почне са радом. 
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4. Усвајање Дневног реда 

Предложен је Дневни ред као из Сазива са садржајем: 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Отварање седнице Скупштине 

2. Избор радних тела Скупштине 

- Радно председништво 

- Верификациона комисија 

- Изборна комисија 

- Записничар 

- Оверачи записника  

3. Извештај верификационе комисије 

4. Усвајање предложеног Дневног реда 

5. Усвајање Пословника о раду Скупштине 

6. Усвајања Правилника о начину кандидовања органа ПСС 

7. Извештаји о раду органа ПСС 

-Управног одбора 

-Начелништва 

-Надзорног одбора 

-Већа части 

8. Дискусија о поднетим извештајима 

9. Усвајање поднетих извештаја 

10. Оснивање станица ГСС 

11. Одлука о прибављању непокретности ПСС 

12. Усвајање кандидационих листа 

13. Представљање изборних платформи кандидата за председника ПСС 

14. Гласање 

15. Додела признања 

16. Проглашење изабраних чланова органа ПСС 

17. Разрешење досадашњих органа ПСС 

18. Поздравна реч новог председника Савеза 

19. Именовање лица овлашћених за заступање Савеза 

20. Разно 

Скупштина је једногласно усвојила предложени дневни ред. 
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5. Усвајање Пословника о раду Скупштине 

Пословник о раду Скупштине достављен је делегатима електронским путем уз материјал 

за Седницу. 

С обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 

 

6. Усвајање Правилника о начини кандидовања органа ПСС 

Правилник о начину кандидовања органа Скупштине достављен је делегатима 

електронским путем уз материјал за Седницу, а Неда Милошевић, председник Комисије 

за нормативна акта, је образложила да се по новом статуту ПСС Правилник усваја на 

седници Изборне Скупштине. 

С обзиром да није било примедби, исти је једногласно усвојен. 

 

7. Извештај о раду  органа ПСС  

7.1. Управни одбор 

 Извештај о раду Управног одбора сачинио је и представио присутнима Исо Планић, 

председник ПСС. 

 Извештај се налази у прилогу записника, а исти ће бити приказан на сајту Планинарског 

савеза Србије (www.pss.rs). 

7.2. Начелништво 

 Александар Марковић, начелник ПСС, је делегатима представио извештај о раду 

Начелништва. 

 Извештај се налази у прилогу записника и биће приказан и на сајту Планинарског савеза 

Србије (www.pss.rs). 

7.3. Надзорни одбор 

 Драган Павловић је у име чланова Надзорног одбора представио извештај о раду којим 

се утврђује да није било неправилности у раду Савеза. 

 Извештај се налази у прилогу записника, а исти ће бити приказан на сајту Планинарског 

савеза Србије (www.pss.rs). 

7.4. Веће части 

 Сања Радуловић, председник Већа части, је присутне обавестила о пријавама које су 

пристигле током 2021. године. 

 Извештај се налази у прилогу записника и биће приказан и на сајту Планинарског савеза 

Србије (www.pss.rs). 

7.5. Финансијски извештај 

 Генерални секретар Светлана Вељковић информисала је присутне о финансијском 

пословању ПСС у протеклој 2021. години. 

 Комплетан извештај је у прилогу записника, а исти ће бити приказан на сајту ПСС 

(www.pss.rs). 
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8. Дискусија о поднети извештајима 

8.1. Горан Бурић (ПСД „Стари храст“ Београд) уложио је примедбу да још увек није добио 

одговор Надзорног одбора на његов приговор поводом усвајања Правилника Службе 

водича. Његов захтев за покретање поступка пред Већем части против чланова УО који 

су уједно чланови Службе водича, а у вези усвајања Правилника Службе водича, Веће 

части је одбило са образложењем да Служба водича није посебно правно лице већ облик 

неформалног организовања једне врсте спортских стручњака у оквиру ПСС. Сматра да 

такво образложење може створити проблеме и да треба да се поштују прописи и 

правилници. 

8.2. Зоран Контић, начелник Службе водича, образложио је усвајање Правилника. Веће 

части је формално у праву, али сматра да је и Горан Бурић делимично у праву јер је по 

Правилнику СВ Збор водича највиши орган Службе, међутим због епидемиолошке 

ситуације два Збора нису одржана, а Правилник је требало ускладити са праксом која 

се изменила. Управни одбор је усвојио Правилник, на шта има права, на предлог 

начелништва СВ. Наредни Збор водича је у мају што ће бити прилика да се Правилник 

накнадно измени и да се тај предлог достави УО. 

8.3. Бранислав Лукић („ПСД „Поглед“ Трстеник) се жали на поступање према друштву 

„Поглед“ које се у Савез учланило 2021. године и тражи равноправан однос према 

њиховим такмичарима. 

8.4. Владимир Вукојевић (КП „Зрењанин“ Зрењанин) предлаже да се финансијски подрже 

ОПО које имају највише учесника на Дану пешачења. 

8.5. Хранислав Раденковић (ПСД „Љуктен“ Трстеник) жали се на стратешко одступање од 

изворног планинарства према спорту поготово у малим срединама  где је тешко бити 

члан локалног Спортског савеза, поготову друштву „Љуктен“ јер немају спортске 

резултате. На основу РА „Пролећни дан планинара“ су добијала средства од локалне 

самоуправе, али од ове године ова акција није у Календару активности Савеза због чега 

су им ускраћена средства. Због захтевне папирологије и прописа разматрају могућност 

пререгистрације у удружење грађана чиме би се вратили изворном планинарству. 

8.6. Миломир Ћировић (ПОСК „ПТТ“ Београд) је указао да 74 ОПО немају право гласа и 

да то треба променити убудуће. Сматра да су превелики и неоправдани финансијски 

намети за такмичења, курсеве, школе, акције и лиценце. Лекарски прегледели би 

требало бити обавезни за такмичаре али не и за све планинаре којима представљају 

финансијско оптерећење. Задњих 10-ак година је уведена професионализација и све је 

почело да се наплаћује, па нико више не ради из ентузијазма. Тражи транспарентан 

финасијски извештај како би се испланирали будући трошкови. 

8.7. Властимир Марјановић (ПСД „Копаоник“ Београд) је указао да су у апликацији Базни 

камп регистовани чланови са маркицом за прошлу годину али да су друштву 

„Копаоник“ остале непродате маркице и тражи да се убудуће омогући повраћај таквих 

маркица. 

8.8. Владан Јаковљевић (ПСД „Ћира“ Лајковац) је на основу прочитаног материјала за 

Скупштину указао да је велики број ОПО има мали број чланова. Истакао је да у малим 

срединама тешко опстају клубови/друштва као и да постоје проблеми са локалним 

самоуправама. Чланство опада јер се ОПО баве нечим што није основна планинарска 

делатност. Конкуренција су и туристичке агенције које нуде сличну понуду, а не траже 
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учлањење, лекарске прегледе, ни основну планинарску обуку. Сматра да треба да се 

врати основно изворно планинарство као рекреативни спорт и да је 19.000 чланова у 

неравноправном положају са такмичарима који чине мали део чланства Савеза. 

8.9. Боривоје Вељковић (СУПСД „Поштар“ Нови Сад) је упознао присутне да друштво 

„Железничар“ из Новог Сада већ 44 година организује сваког викенда излете у природу 

за грађанство, али ће то бити тешко убудуће јер је УО „Железничара“ донео одлуку да 

чланови са више од 10 година стажа плаћају чланарину 1.500 динара, од 4 до 10 година 

3.000 динара, а до 3 године 5.000 динара и да те излете могу да воде само лиценцирани 

водичи. Те акције су биле база за учлањење у друштво и нове одлуке ће довести до 

гашења друштва. Фрушкогорски маратон у организацији друштва „Железничар“ је 

манифестација која је окупљала 400 учесника на почетку и дошла  врло брзо до 18.000 

учесника. На задњем је по статистици је било 250 такмичара иако је учествовало 2.000 

што значи да они који нису рангирани нису ни учествовали на маратону. Масовна 

друштвена активност је прерасла у приватно предузеће и друштво су преузели људи 

који нису планинари. Сматра да проблеми кад је у питању планинарство постоје и у 

већим срединама, а не само у мањим. 

8.10. Драган Павловић, члан Надзорног одбора, је обавестио Горана Бурића да му је 

достављен одговор који гласи да је на основу прегледаног материјала дошло до кршења 

процедуре и предлаже да УО ПСС преиспита случај поново. 

8.11. Председник Савеза се захвалио на дискусијама и обавестио да ће се све изнете примедбе 

и предлози узети у разматрање. 

 

9. Усвајање поднетих извештаја 

Након подношења извештаја Управног одбора, Начелништва, Надзорног одбора, Већа 

части  и Финансијског извештаја и  одржане дискусије, делегати су усвојили извештаје, са 

једним гласом против и без уздржаних. 

 

10. Оснивање станица ГСС 

Неда Милошевић, председник Комисије за нормативна акта ПСС, је образложила предлог 

оснивања станица Горске службе спасавања Србије као посебних правних лица. ГССС је 

основана 2013. године од стране Планинарског савеза Србије, Планинарског савеза 

Војводине и Планинарског савеза Београда. Потреба за оснивањем посебних станица 

постоји због могућности финансирања од стране локалне самоуправе. Станице би биле 

основане у Београду, Крушевацу, Бољевцу, Бору, Новом Саду, Нишу и Новом Пазару.  

Делегати су усвојили предлог, без гласа против и једним уздржаним. 

 

11. Одлука о прибављању непокретности ПСС 

Неда Милошевић је упознала присутне да су просторије које користи Савез на адреси 

Андрићев венац 2 у Београду по Закону о реституцији враћене првобитним власницима и 

да се просторије по непромењеној цени закупа могу користити до новембра 2023. године, 

после чега мора да се реши где ће бити канцеларија Планинарског савеза Србије. УО ПСС 

ће одлучити о најповољнијем решењу, а предлог о прибављању непокретности се ставља 

пред Скупштину на гласање. 
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Делегати су усвојили предлог са десет уздржаних гласова и ни једним против. 

 

12. Усвајање кандидационих листа 

Кандидати за председника , потпредседника, начелника и спортског директора ПСС: 

1. Планић Исо (ПСК „Спартак“ Суботица)-председник 

2. Лечић Ненад (ПК „Тара“ Бајина Башта)-потпредседник 

3. Ивошев Андреј (ПЕК „Гора“ Крагујевац)-спортски директор 

4. Токовић Валентина (ЖКП „Љесковац“ Прибој)-начелник 

Кандидати за чланове Управног одбора ПСС: 

1. Бараћ Александар (ПД „Каблар“ Чачак) 

2. Бранковић Милош (ПК „Вукан“ Пожаревац) 

3. Гогић Драгослав (ПСК „Јастребац“ Крушевац) 

4. Јарић Јован (ПД „Кинђа“ Кикинда) 

5. Контић Зоран (ПД „Авала“ Београд) 

6. Краљ Ранко (ПСК „Победа“ Београд) 

7. Кнежевић Радољуб (ПК „Копаоник“ Лепосавић) 

8. Лазовић Александар (ПСД „Гвоздац“ Краљево) 

9. Милосављевић Немања (ПСК „Двиг“ Владичин Хан) 

10. Продановић Јелена (ПД „Железничар“ Београд) 

11. Станковић Недељковић Наташа (ПК „Брђанка“ Алексинац) 

12. Трипковић Ненад (ПСК „Јастребац“ Крушевац) 

13. Ћировић Миломир (ПОСК „ПТТ“ Београд) 

14. Ценић Владислав (ПСК „Мосор“ Ниш) 

Кандидати за Надзорни одбор: 

1. Драшковић Јелица (ПСК „Кукавица“ Лесковац) 

2. Демчовић Фахир (ПК „Санџак“ Нови Пазар) 

3. Леваи Борис (ПК „Каблар“ Чачак) 

4. Милошевић Неда (ПК „Борковац“ Рума) 

5. Павловић Драган-Поп (ПД „Авала“ Београд) 

Кандидати за Веће части: 

1. Богдановић Миодраг (ПД „Каблар“ Чачак) 

2. Вељковић Боривоје (СУПСД „Поштар“ Нови Сад) 

3. Чепић Милисав (ПД „Железничар“ Београд) 

 

Александар Рашин је писменим путем повукао своју кандидатуру за члана Управног одбора 

због одлуке да се кандидује за начелника Службе водича ПСС. 

Миломир Ћировић је је накнадно убачен на кандидациону листу за члана Управног одбора 

јер је његова пријава послата на погрешну мејл адресу због чега није била регистрована на 

време иако је била послата у прописаном року. 

Делегати су једногласно усвојили кандидационе листе. 
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13. Представљање изборних платформи кандидата за председника ПСС 

Исо Планић је присутнима представио План рада председника, секретаријата и Управног 

одбора ПСС за период 2022.-2026. године који је достављен делегатима и електронским 

путем и саставни је део овог Записника. 

 

14. Гласање 

Милан Лончар, члан Изборне комисије, је обавестио присутне да је све спремно за гласање 

и позвао делегате да узму учешће у истом. 

 

15. Додела признања 

„Повељу за планинарско дело“ Планинарски савез Србије додељује за посвећеност идеји 

планинарског покрета и вишедеценијски плодан рад на развоју планинарства у Србији 

Слободану Миловановићу (ПД „Каблар“ Чачак) и Лазару Попари (ПСД „Железничар“ Нови 

Сад). 

Плакете се додељују Владану Марковићу (ПК „ФРА“ Чачак), Зорану Марковићу (ПСД 

„Железничар“ Нови Сад) и  Драгану Петрићу (ПК „Камена гора“ Пријепоље). 

 

16. Проглашење изабраних чланова органа ПСС 

Изборна комисија је на основу пребројаних гласова поднела извештај. 

За председника, потпредседника, спортског директора и начелника ПСС (јединствена 

листа) са 131 гласом изабрани су: 

 

1. Планић Исо (ПСК „Спартак“ Суботица)-председник 

2. Лечић Ненад (ПК „Тара“ Бајина Башта)-потпредседник 

3. Ивошев Андреј (ПЕК „Гора“ Крагујевац)-спортски директор 

4. Токовић Валентина (ЖКП „Љесковац“ Прибој)-начелник 

За чланове Управног одбора изабрани су: 

Редни 

број 

Презиме Име Друштво/Клуб Број 

гласова 

1 Планић Исо ПСК „Спартак“ Суботица 131 

2 Лечић Ненад ПК „Тара“ Бајина Башта 131 

3 Ивошев Андреј ПЕК „Гора“ Крагујевац 131 

4 Токовић Валентина ЖКП „Љесковац“ Прибој 131 

 

5 Гогић Драгослав ПСК „Јастребац“ Крушевац 102 

6 Бараћ Александар ПД „Каблар“ Чачак 101 

7 Кнежевић Радољуб ПК „Копаоник“ Лепосавић 88 
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8 Контић Зоран ПД „Авала“ Београд 85 

9 Ћировић Миломир ПОСК „ПТТ“ Београд 82 

10 Јарић Јован ПД „Кинђа“ Кикинда 80 

11 Продановић  Јелена ПД „Железничар“ Београд 73 

 

За чланове Надзорног одбора изабрани су: 

Редни 

број 

Презиме Име Друштво/Клуб Број 

гласова 

1 Милошевић Неда ПК „Борковац“ Рума 76 

2 Павловић Драган ПД „Авала“ Београд 75 

3 Демчовић Фахир ПК „Санџак“ Нови Пазар 56 

 

За чланове Већа части изабрани су: 

Редни 

број 

Презиме Име Друштво/Клуб Број 

гласова 

1 Вељковић Боривоје СУПСД „Поштар“ Нови Сад 127 

2 Богдановић Мирослав ПД „Каблар“ Чачак 124 

3 Чепић Милисав ПД „Железничар“ Београд 117 

 

 

17. Разрешење досадашњих органа Савеза 

Досадашњи органи Савеза су једногласно разрешени дужности. 

 

18 Поздравна реч новог председника ПСС 

Исо Планић, реизабрани председник Планинарског савеза Србије, захвалио је свим 

органима Савеза на досадашњем раду. Посебно се захвалио на труду и анагажовању у 

претходном мандату досадашњем потпредседнику Драгославу Гогићу и Александру 

Марковићу који је обављао фунцију начелника и спортског директора. 

 Изразио је захвалност будућем потпредседнику Ненаду Лечићу, спортском директору 

Андреју Ивошеву и начелнику Валентини Токовић за спремност да се кандидују за мандате 

које ће реализовати у наредне 4 године. Честитао је свима који су изабрани у органе Савеза 

и напоменуо да ове функиције нису само привилегија и част већ посао и одговорност. 

 

19. Именовање лица овлашћених за заступање Савеза 

Једногласно је усвојен предлог да лица за заступање Планинарског савеза Србије буду Исо 

Планић, председник, и Светлана Вељковић, генерални секретар. 
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20. Разно 

20.1. На питање делегата о фискализацији, Светлана Вељковић, генерални секретар, је 

обавестила присутне о пристиглим дописима од Министарства финасија као и 

одговорима на питања која су грански Савези упутили Министарству финасија. На 

последњем састанку, којем су присуствовали представници Министарства финасија, 

Министарства омладине и спорта и гранских Савеза је дато обавештење о продужетку 

рока за субвенцију за набавку фискалних каса, а на постављена питања ће се тек 

доставити одговори писаним путем. 

20.2. Горан Бурић (ПСД „Стари храст“ Београд) предлаже да се поводом 25 година 

обележавања Службе водича у т.г. Планинарски савез Србије обрати Министарству 

трговине, туризма и телекомуникација са молбом да се  изда пригодна поштанска 

марка. 

20.3. Председник ПСС, Иса Планић, је подсетио да је 18. март рок за пријаву за рад у 

комисијама Планинарског савеза Србије. 

20.4. Радољуб Кнежевић (ПК „Копаоник“ Лепосавић) је позвао присутне да се приликом  

доласка на Косово и Метохију прво обрате њему ради консултације о стању на терену. 

 

Седница Скупштине је завршена у 1620 

 Записничар Председавајући Скупштине 

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

 

 

 

 

 Оверачи записника: 

 

 

________________________ 

 Ђорђе Загорац 

 

 

________________________ 

    Угљеша Гвозден 
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