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З А П И С Н И К  

са 2. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXIII  сазива, одржане 

05. маја 2022. године  на Авали (планинарски дом „Чарапићев брест“) 

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

З. Контић, М. Ћировић 

Одсутни чланови УО: Ј. Јарић, Ј. Продановић, Р. Кнежевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће Части: Б. Вељковић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: Б. Мићић, М. Мунтеан, М. Ердељан, В. Ценић, Ј. Драшковић, С. Стефановић, 

Н. Матић, М. Радосављевић, И. Стојковић, М. Николић 

Време почетка седнице: 1200 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање Записника са 1. редовне седнице УО ПСС 23. сазива  

2. Преузете обавезе са претходних седница 

3. Именовање генералног секретара ПСС по окончању конкурса 

4. Извештај о раду Начелништва у периоду између две седнице и план активности за 

наредни период 

5. Извештај о раду такмичарске комисије у периоду између две седницце и план 

активности за наредни период 

6. Резултати конкурса за РА, ТА, Дане планинара, РАМ, високогорске успоне у 

иностранству, организацију кола лиге такмичења, првенства и манифестација за 

2023. годину 

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

наредни период 

8. Припрема манифестације Дани планинара 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

10. Пријем нових чланова 

11. Међународна сарадња и активности 

12. Молбе, жалбе и дописи 

13. Разно 
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Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 1. редовне  седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 1. 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. 

2.3. Налаже се Такмичарској комисији ПСС да обједини предлоге комисија надлежних за 

високогорство, алпинизам, спортско пењање на природним стенама, планинарску 

оријентацију, скајранинг, пењање на леду и драј тулингу 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. Обавезује се Комисија за алпинизам и турно скијање да сачини предлог Правилника о 

такмичењу у турном скијању. 

2.5. 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. 

 

3. Именовање генералног секретара 

3.1. Након завршеног конкурса за генералног секретара Планинарског савеза Србије, 

Конкурсна комисија, у саставу З. Контић, Н. Милошевић и Д. Гогић, предлаже да 

Управни одбор именује Светлану Вељковић за генералног секретара ПСС, јер 

испуњава све услове предвиђене конкурсом. 

УО је једногласно усвојио предлог Конкурсне комисије. 

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

наредни период 
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4.1. Начелник ПСС је обавестила присутне да су одржане једна републичка („Поздрав 

пролећу на Бељаници“) и четири традиционалне акције („Велика планинарска трка 

2022 Јелица“, „Хомољски планинарски маратон“, „Пролеће у парку природе“ и 

„Васкршњи сусрети планинара Србије“) из Календара активности ПСС, за шта су 

достављени извештаји организатора и делегата. Укупан број учесника на овим 

акцијама је био 1.350. Комисија за спелеологију је одржала конститутивну седницу у 

Књажевцу. У најави је републичка акција за младе „Клинци ФрушкоГорштаци“. 

Уприличени су технички дани Службе водича у Љубовији и Нишу, а предстоје 

технички дани на Авали и у Доњем Милановцу, као и Збор водича који се одржава 14. 

маја. Свим ОПО биће послат списак водича који имају право гласа на предстојећем 

Збору. 

5. Извештај о раду такмичарске комисије у периоду између две седнице и план 

активности за наредни период 

5.1. Спортски директор је обавестио присутне о одржаном 2. колу  Трекинг лиге Србије 

које је одржано заједно са Војвођанском трекинг лигом на Вршачким планинама (ПСД 

„Вршачка кула“ Вршац) и 2. колу такмичења у планинарској оријентацији на Борском 

столу (ПСД „“Црни врх“ Бор). У Косјерићу је организована скајранинг трка „Небески 

котлови“ (ПСК „Балкан“ Београд). Резултати и извештаји су објављени на сајту 

Планинарског савеза Србије. 

5.2. Комисија за високогорство и експедиције је на конститутивној седници именовала 

Александра Рашина за селектора високогорске репрезентције. Потребно је да избор 

верификује Такмичарска комисија. Наведена комисија је усвојила План активности за 

мандатни период 2022-2026. 

5.3. Збор алпиниста је одржан 16. априла у оквиру алпинистичког табора „Каблар 2022“ и 

том приликом је предложена Комисија за алпинизам и турно скијање од осам чланова, 

без предлога за председника комисије. 

 УО једногласно је донео одлуку: 

- Налаже се Комисији за алпинизам и турно скијање ПСС да организује Збор 

алпиниста на коме ће предложити измену Правилника о алпинистичкој делатности 

и прилагодити га Правилнику о раду комисија ПСС у делу који се односи на број 

чланова Комисије који треба да буде непаран и да износи  максимално пет чланова. 

- Налаже се комисији да на Збору изабере и предложи Управном одбору до пет 

чланова комисије заједно са председником комисије и своју одлуку достави УО у 

року од 45 дана од дана одржања 2. редовне седнице УО ПСС. 

Комисија за алпинизам и турно скијање ће наставити са радом у досадашњем саставу 

до именовања нове комисије од стране УО. 

5.4. Делегација Планинарског савеза Србије је присуствовала семинару „Унапређење 

доброг управљања пењањем и планинарењем у Европи“ који се одржао у Словенији 
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(Копер и Осп) од 08. до 10.04.2022. године у организацији Планинарског савеза 

Словеније. 

5.5. Стручни савет спортских стручњака  именовао је Славишу Ивановића (ПСК „Мосор“ 

Ниш) за комесара за судије. 

5.6. На дан одржавања Седнице УО у регистру спортиста регистровано је 891 такмичара са 

важећом маркицом за текућу годину. 

5.7. Током маја биће одржан Фрушкогорски маратон, 3. и 4. коло Трекинг лиге Србије, 3. и 

4. коло такмичења у планинарској оријентацији, алпинистички табор „Горњак“, а 

скајранинг репрезентација учествује на трци у Француској. 

5.8. Н. Матић, председник Комисије за спортско пењање, је обавестио присутне о 

организацији и припремама за предстојеће Балканско првенство у спортском пењању 

на природној стени које се одржава у Нишевачкој клисури од 16.-18.09.2022.године. 

6. Резултати конкурса за РА, ТА, Дане планинара, РАМ, високогорске успоне у 

иностранству, оргнизацију кола лиге такмичења, првенства и манифестација за 

2023.годину 

6.1. Начелник и спортски директор ПСС су на основу пристиглих пријава за РА, ТА, Дане 

планинара и РА за младе, као и за организацију такмичења у планинарском трекингу, 

планинарској оријентацији, скајранингу, пењању на леду и драј тулингу и 

организивање високогорских успона и експедиција представили предлог Календара 

активности за 2023. годину. 

УО је једногласно усвојио предлог Календара. 

Усвојени Календар се налази у прилогу записника. 

7. Извештај секретаријата о раду између две седнице УО н план активности за 

наредни период 

7.1. Број издатих чланских маркица до 05.05. т.г. је 16.712 што је више у односу на 

претходну годину у исто време.  

Број маркица за додатно осигурање је такође повећан у односу на прошлу годину и 

износи 279. 

7.2. Реализација УНДП пројекта којим се уређују стазе на Ваљевским планинама је у току. 

7.3. У ингеренцији Комисије за маркетинг и информисање су следећа гласила Савеза: 

Планинарски гласник, Спелеолошки гласник, сајт, Инстаграм профил, Фејсбук профил, 

Youtube канал и Вибер заједница. 

7.4. Новоформиране комисије и радна тела треба да одреде план рада и циљеве за наредни 

четворогодишњи период према смерницама које су утврђене Стратегијом о развоју 

планинарског спорта за претходни период и њена четири основна циља: омасовљење, 

рад са младима (подмлађивање), врхунски спортски резултати и развој 
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инфраструктуре. На заједничком састанку свих председника Комисија биће изложени 

планови рада. Рок да Комисије доставе планове је 9. јун 2022. године. Састанак 

Секретаријата ПСС са председницима Комисија биће одржан 11.6.2022. у Овчар Бањи. 

7.5. Комисија за планинарске терене је поднела извештај о одржаној конститутивној 

седници. 

7.6. М. Николић, председница Комисије за  планинарске објекте, је присутнима поднела 

извештај Комисије и изложила план активности и циљеве. 

7.7. Ј. Драшковић, председница Комисије за рад са младима известила је присутне о 

резултатима сарадње са школама које су увеле предмет планинарство. 

7.8. Предлаже се да ПСС, Министарству омладине и спорта достави Предлог годишњег 

програма којим се остварује општи интерс у области спорта – редовни програм за 2023. 

годину као и Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерс у области 

спорта кроз организовање кампова за перспективне спортисте за 2023. годину. 

УО је једногласно усвоји предлог. 

8. Припрема манифестације Дани планинара 

8.1. Манифестација Дани планинара се одржава у Овчар бањи од 17. до 19.06.2022.године 

у организацији ПД „Каблар“ из Чачка. Присутнима се обратио А. Бараћ, председник 

друштва „Каблар“ које је присутне упознао са предвиђеним програмом и 

активностима, као и о припремама које су у току.  

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

Није било материјала за разматрање.  

10. Пријем нових чланова у ПСС 

10.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се СПК „Гранит“ из Београда 

додели статус придруженог члана. 

10.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПССУ „Пасјача“ из 

Житорађе додели статус придруженог члана. 

11. Међународна сарадња и активности 

11.1. Н. Лечић је присутне обавестио о предлогу пројекта на коме се тренутно ради, чији 

ће  носилац бити Туристичка организација Ужица, а Планинарски савез Србије ће 

бити партнер у сарадњи са ПД „Коњух“ из Тузле. Овим ИПА пројектом биће уређен 

Европски пешачки пут Е 7 у пограничном подручју у дозвољеној зони, а биће 

укључена и обука маркираната. 

11.2. Б. Мићић је упознао присутне са састанком који су заједно одржале ЕУМА и ЕРА у 

Чешкој (Бехиње) од 01. до 02.04. т.г. где су представљене идеје и дефиниције за 

планинарске стазе, домове и пењалишта, на којима се радило у оквиру Еразмус + 

пројеката, са циљем да уђу у легислативу Европске уније. 
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11.3. ЕУМА и БМУ су одржале годишње Скупштине у Македонији (Скопље) од 29. до 

30.04. т.г. На скупштини ЕУМЕ је одлучено о промени назива ове организације у 

ЕМА, а том приликом се дискутовало о буџету и Еразмус + пројектима. Тема је била 

и стратегија шумарства до 2030. године  коју је започела Европска унија. ЕУМА и 

ЕРА раде на документу који ће бити достављен Европској комисији, а у вези 

стратегије о шумама и планинарским и пешачким путевима кроз шуме. 

У исто периоду у Македонији су одржавани састанци стручних комисија УИАА, на 

којима је присуствовала К. Мановски као делегат ПСС. 

11.4. А. Ивошев, члан Извршног одбора БМУ, је присутвовао годишњој Скупштини БМУ 

која се одржала у Македонији, где је презентовао информације о Балканском 

шампионату у спортском пењању на природним стенама које ће се одржати у 

Нишевачкој клисури у септембру, и уједно најавио састанак омладинских комисија 

Балкана чији домаћин ће бити Планинарски савез Србије. 

11.5. У Македонији је одржан састанак са Силвијом Калви (Silvio Calvi), потпредседником 

за међународне односе Међународне скајранинг асоцијације (ISF), а у вези учлањења 

ПСС у ову Асоцијацију. 

12. Молбе, жалбе и дописи 

Није било материјала за разматрање. 

13. Разно 

13.1. Чланови УО су електронским путем добили табелу-адресар ОПО са приказом поделе 

надлежности чланова УО ПСС према ОПО, а у циљу квалитетније и боље 

комуникације између Савеза и његових чланица. У циљу унапређења квалитета 

комуникације УО ПСС са ОПО сваки члан УО је преузео одговорност за 

комуникацију са одређеним бројем ОПО. 

13.2. Н. Матић, председник Комисије за спортско пењање, предлаже да се због припрема 

за такмичења следеће године промени локација одржавања кампова за младе и 

перспективне спортисте у спортском пењању. Налаже се Комисији за младе и 

Такмичарској комисији ПСС да размотре проблем и предложе решење. 

 

Седница је завршена у 1730 

 Записничар Председник ПСС 

 

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

 


