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З А П И С Н И К  

1. ванреднa електронскa седницa УО ПСС, XXIII сазива  

одржана 28. јула 2022. године са почетком у 19 часова 

Присутни чланови УО: И. Планић, Н. Лечић, А. Ивошев, В. Токовић, А. Бараћ, З. Контић, 

М. Ћировић, Ј. Продановић 

Одсутни чланови УО: Ј. Јарић, Р. Кнежевић, Д. Гогић, 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: Н. Милошевић (председник Комисије за нормативна акта), А. Рашин 

(Начелник Службе водича), Н. Трипковић (председник Комисије за 

превентиву и безбедност у планинама), Б. Вељковић (председник 

Већа части ПСС), М. Ердељан (председник Комисије за издавање, 

обнављање и одузимање дозвола за рад), Д. Павловић-Поп (члан 

Надзорног одбора ПСС) 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Усвајање предлога Правилника о безбедном извођењу планинарских активности 

2. Пријем нових чланова 

3. Разно 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

 

1. Усвајање предлога Правилника о безбедном извођењу планинарских 

активности 

Председник Савеза је присутнима појаснио разлог заказивања ванредне електронске 

седнице који се огледа у учесталом броју несрећних случајева које су се догодиле у 

планини у веома кратком временском периоду, указујући на хитну потребу да се 

постојећи Правилник о безбедном извођењу планинарских активности измени у циљу 

благовременог реаговања тј. деловања надлежних комисија Савеза у случају несреће 

при извођењу планинарских активности. 

Члановима УО је, пре одржавања седнице УО путем мејла, достављен предлог измене 

Правилника о безбедном извођењу планинарских активности. 

Након отворене дискусије, узимајући у обзир изнета мишљења и ставове чланова УО 

и присутних, председник Комисије за нормативна акта Неда Милошевић је сачинила 

и присутнима прочитала измене и допуне предметног правилника са којима су се 

присутни сложили, а чланови УО ПСС га једногласно усвојили.  

Усвојени правилник биће видљив на сајту ПСС. 
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2. Пријем нових чланова 

УО ПСС је на предлог Надзорног одбора једногласно донео одлуку да се Спортско 

плаинарском друштву „Србијa у педаљ“ из Старе Пазове додели статус „пуноправни 

члан“ ПСС. 

3. Разно 

3.1. Планинарски савез Србије сачинио је Саопштење поводом несрећних случајева 

на планинама током јула, а које је УО ПСС једногласно усвојио. 

Усвојено Саопштење биће видљиво на сајту ПСС, као и на осталим друштвеним 

мрежама. 

3.2. Након сазнања да се планира проширење пројекта Голден гондоле ка краку 

према гребену Чиготе, Планинарски савез Србије упутио је допис председнику 

Општине Чајетина предлажући да објекти жичаре и пратећег угоститељког 

садржаја буду грађени пар десетина метара испод, а не на самом врху или 

гребену. 

Убрзо је добијен одговор председника Општине Чајетина који наводи да 

планови изградње нове трасе још увек нису дефинисании, изражавајући 

захвалност на добронамерној сугестији. 

Седница је завршена у 2120. 

 Записник сачинила: Председник ПСС 

Светлана Вељковић с.р. Исо Планић с.р. 


