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З А П И С Н И К  

са 3. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXIII  сазива, одржане 

06. јула 2022. године  у Београду (просторије ПСС) 

Присутни чланови УО: И. Планић, В. Токовић, А. Ивошев, Д. Гогић, А. Бараћ, З. Контић, М. 

Ћировић, Ј. Јарић, Ј. Продановић 

Одсутни чланови УО: Н.Лечић, Р. Кнежевић 

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће Части: Б. Вељковић 

Остали присутни: Б. Мићић, Г. Бурић 

Време почетка седнице: 1300 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Усвајање Записника са 2. редовне седнице УО ПСС 23. сазива  

2. Преузете обавезе са претходних седница 

3. Спортско-рекреативне дисциплине 

4. Такмичарске дисциплине 

5. Рад комисија из надлежности потпредседника 

6. Извештај са Дана планинара 2022. 

7. Организација Дана пешачења 2022. 

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

9. Пријем нових чланова 

10. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

11. Међународна сарадња 

12. Молбе, жалбе и дописи 

13. Разно 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 2. редовне  седнице УО ПСС  
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Чланови УО су електронским путем добили Записник са 2. 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 Такмичарској комисији 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. 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. 

2.6. Налаже се Комисији за младе и Такмичарској комисији да предложе решење за 

промену локације одржавања кампова за младе и перспективне спортисте. 

3. Спортско рекреативне дисциплине 

3.1. Начелник ПСС је обавестила присутне да су одржане две републичке („Успон на 

Гудурички врх“ и „Видовдански успон на Шар планину“), седам традиционалних 

акција („Ђурђевдански поход на Жежељ и Бешњају“, „Ђурђевдански успон на Дивну 

Горицу“, „Ојдански врх“, „Нарцису у походе“, „Сокобањска трансвезала“, „Сусрет 

планинара Царска бара“, „Видовдански ноћни успон на Ртањ“), две акције од посебног 

значаја (Фрушкогорски маратон и Дани планинара Србије) и једна републичка акција 

за младе („Клинци Фрушкогорштаци“) из Календара активности ПСС, за шта су 

достављени извештаји организатора и делегата. Укупан број учесника на овим 

акцијама је био 12.363. Служба водича је организовала техничке дане у Ждрелу, Овчар 

бањи, Доњем Милановцу и на Авали где је био укупно присутан 91 водич. На Авали је 

уједно одржан и Изборни збор водича на коме је изабрано ново руководство. У току су 

припреме за обуку водича III категорије која ће се одржати у августу т.г. Обука за 
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вођење по ледницима планирана за јули је отказана. Комисија за спелеологију је 

одржала техничке дане у Злоту. 

У манифестацији „Изазов(и) планинара“ која је је започела 01.1.2022. године до сад је 

учествовало 14 ОПО које су послале 169 видео записа са 71 планинских врхова од 

предвиђених 74. 

4. Такмичарске дисциплине 

4.1. Спортски директор је обавестио присутне о одржаном 3. колу Трекинг лиге Србије на 

Јастребцу и 4. колу на Повлену. Државно првенство у планинарском трекингу је 

одржано у Овчар бањи у оквиру Дана планинара Србије. Одржана су такмичења и у 

планинарској оријентацији: 3. коло на Каменичком вису, 4. коло на Авали, као и 

државно првенство у оквиру Дана планинара Србије. За планинско трчање је одржано 

2. коло националне серије на Рајцу и 3. коло на Тари, а репрезентација је наступала на 

две трке у Француској и Аустрији. Уприличена су и два алпинистичка табора: Горњак 

и Метеори, а изведено је и неколико алпинистичких успона. У току су припреме за 

Балканско првенство у спортском пењању на природним стенама, које ће се 

организовати у Нишевачкој клисури од 16. до 18.09.2022.године. 

4.2. Стручни савет спортских стручњака је организовао семинаре и испите за судије које је 

положило свих 13 пријављених кандидата. 

4.3. До сада је регистровано више од 1000 такмичара са важећом такмичарском књижицом 

за текућу годину. 

4.4. Потписан је споразум о пословној сарадњи са Српским атлетским савезом. 

5. Рад комисија из надлежности потпредседника 

5.1. УО је подржао препоруку и усвојио одлуку Издавачког савета да се по конкурсу за 

необјављивана дела планинарске литературе за 2022. годину финансира часопис 

Спелеолошки гласник број 3. 

5.2. Издавачки савет је на седници одржаној 26.05. усвојио план рада (2022-2026) којим су 

предвиђене следеће активности: израда монографије поводом 125 година ПСС-а и 

израда планинарског терминолошког речника, организација стручног скупа 2026. 

године, припрема наредног конкурса за необјављивана дела из области планинарства, 

сређивање библиотеке ПСС-а као и наставак издавања часописа Планинарски гласник. 

5.3. Комисија за планинарске терене тренутно ради на реализацији два пројекта. 

Први пројекат се спроводи уз финансијску подршку Програма УН за развој (UNDP) и 

сарадњу са ПК „Повлен“, ПСД „Маглеш“, ПСК „Победа“ и Туристичком 

организацијом Ваљева. У оквиру пројекта су уређене планинарске и пешачке стазе на 

деоници Европског пешачког пута Е7 на Ваљевским планинама у укупној дужини 278,3 

километара, а манифестација отварања планирана је за 13.08.2022. године. 
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Министарство омладине и спорта је покровитељ пројекта којим се предвиђа уређење и 

маркирање 4 стазе на трасама Европског пешачког пута Е4 у дужини око 100 

километара. 

6. Извештај са Дана планинара 

6.1. Присутнима се обратио А. Бараћ, председник друштва „Каблар“, који је присутнима 

поднео извештај о реализованим активностима током манифестације Дани планинара 

која се одржавала у Овчар бањи од 17. до 19.06.2022. године. 

Управни одбор је закључио да је манифестација одлично организована и успешно 

реализована. 

7. Организација Дана пешачења 

7.1. Манифестација Дан пешачења биће реализована 10. септембра на локацијама широм 

Србије. Циљ је да се повежу планинарске ОПО са партнерима у њиховим срединама, 

да се оснажи њихова позиција у локалној заједници и повећа број чланова као и 

промовисање планинарске инфраструктуре, пре свега маркираних стаза и путева. Сви 

чланови УО треба да контактирају ОПО у њиховој надлежности и подстакну их да 

узму учешће у овој манифестацији. Организациони одбор чине секретаријат, Комисија 

за планинарење и пешачење и Комисија за маркетинг и информисање.  

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

8.1. Број издатих чланских маркица закључно са 05.07. је 18.994, а број маркица за додатно 

осигурање је 308 што је повећање у односу на исти период прошле године. 

8.2. У Овчар бањи је 11.06. одржан састанак Секретаријата и представника комисија са 

циљем синхронизације рада комисија и њиховог хоризонталног повезивања. Дате су 

смернице за планирање рада у мандатном периоду и реализацију планираних 

активности како би се остварили стратешки циљеви ПСС. 

8.3. Представљен је уговор о пословно техичкој сарадњи са предузећем ECG Summit doo из 

Београда који омогућава члановима ПСС попуст од 10% на асортиман њихових 

производа. 

УО је једногласно усвојио предлог уговора. 

8.4. Представљен је уговор о пословно техничој сарадњи са предузећем Камино из 

Београда. 

УО је једногласно усвојио предлог уговора. 

8.5. Предложен је састав Комисије за драјтулинг и пењање у леду: Александар Костић-

председник (ПД „Каблар“ Чачак), Милан Макојевић (КЕС „Армадило“ Чачак) и Драган 

Митровић (ПД „Каблар“ Чачак). 

УО је једногласно усвојио предлог за састав комисије. 
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8.6. Мануел Мунтеан, досадашњи председник Комисије за високогорство и екпедиције, 

поднео је оставку на функцију. За новог председника Комисије предлаже се Славиша 

Ивановић (ПСК „Мосор“ Ниш). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

8.7. Спортски директор након консултација са представницима алпинистичке заједнице 

предлаже састав Комисије за алпинизамм и турно скијање: Војислав Шкрбић (АО 

Шабац), Ненад Трипковић (АО Јастребац), Драган Милошевић (АО Пожаревац), 

Драган Павловић (АО Нови Сад) и Саша Пантелић (АС Ниш). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

8.8. За ужи састав Такмичарске комисије спортски директор предлаже: Андреј Ивошев 

(Спортски директор), Владислав Ценић (Комисија за планинско трчање), Ненад Матић 

(Комисија за спортско пењање), Александар  Костић (Комисија за драјтулинг и пењање 

у леду) и Славиша Ивановић (Комисија за високогорство и експедиције). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

8.9. Секретаријат је донео одлуку о набавци фискалне касе за потребе ПСС. УО је подржао 

одлуку секретаријата. 

8.10.Завод за унапређивање образовања и васпитања је објавио Листу одобрених програма 

сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 

2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025. годину на којој се налази и предмет Планинарство-

боравак у природи, утицај на развој ученика. 

9. Пријем нових чланова у ПСС 

9.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПД „Дубочица“ из 

Лесковца додели статус придруженог члана. 

10. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

10.1. Секција заслужних спортиста Планинарског савеза Србије је предложила Правилник. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

10.2. Комисија за нормативна акта је предложила Алпинистички правилник  Планинарског 

савеза Србије. 

УО је усвојио правилник са једним уздржаним гласом. 

10.3. Начелништво је предложило Правилник Начелништва Планинарског савеза Србије. 

УО је једногласно усвојио правилник. 

11. Међународна сарадња и активности 
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11.1. К. Мановски је послала извештај са састанка УИАА планинарске комисије који се 

одржао 30.04. у Македонији (Скопље). 

11.2. З. Контић је присутним поднео извештај са Планинарског фестивала на Ловћену који 

се одржавао од 24. до 26.06.2022. године, где је боравио као представник ПСС-а. 

11.3. Б. Мићић предлаже да се за Тренинг комисију која ће се фомирати у оквиру УИАА 

делегира представник ПСС-а. Присутне је обавестио о два УИАА пројекта. Један је о 

утицају климатских промена на оцену пењачких смерова, а други се односи на пењање 

и планинарење особа са инвалидитетом. 

ЕУМА се такође бави климатским  променама и својим чланицама је 01. јула послала 

линк ка сајту GoClimate-every action counts на коме се организује такмичење у 

рачуњању колико једна особа потроши угљен диоксида. У периоду од 11. до 15.09. т.г. 

у Инсбруку ће се одржти конференција о резултатима Еразмус + пројеката на којем су 

заједно радили ЕУМА и ЕРА, а у вези дефиниција за планинарске стазе, домове и 

пењалишта. 

Комисија Европске уније је дала стратешки план за коришћење шума за 2041. годину 

који је отворен за јавну расправу. 

ЕРА обележава 50 година успостављања Европских пешачких путева поводом чега је 

организован вебинар 29. јуна, а 02. јула скуп у Немачкој (Констанц). Годишња 

конференција ЕРЕ одржава се од 29.09. до 02.10. у Данској (Хелсингор), а Б. Мићић је 

присутне обавестио о програму предстојеће конференције. 

12. Молбе, жалбе и дописи 

12.1. Комисија за спелеологију је  на План управљања заштићеним природним добром 

Споменик природе „Церјанска пећина“ поднела примедбе и предлоге за измену Плана. 

УО је једногласно подржао иницијативу Комисије за спелеологију. 

12.2. Планинарски клуб „Островица“ из Прешева је упутио молбу за финасијску помоћ за 

завршетак уређења планинарског дома ради стварања услова за реализацију акције из 

календара акција ПСС. 

УО је једногласно усвојио одлуку за одобравање помоћи ради стварања услова за 

реализацију манифестација у износу од 80.000 динара. 

12.3. ПСД „Маглеш“ из Ваљева је покренуло иницијативу да се члановима ПСС старијим 

од 70 година  од стране ЈП Скијалиште Србије омогући бесплатанн ски-пас на 

скијалиштима у надлежности овог јавног предузећа. 

Чланови УО прихватају иницијативу али ће се пре упућивања званичног дописа 

Спортски директор обавити прелиминарни разговор и консултације са 

представницима ЈП Скијалишта Србије.  
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12.4. Чланови ПСД „Копаоник“ из Београда су се обратили УО ПСС за помоћ у решавању 

проблема у раду друштва. 

Б. Вељковић, председник Већа части, се одређује да ступи у контакт са подносиоцима 

захтева. 

12.5. СПК „Пентракс“ из Иђоша је поднео пријаву злоупотребе положаја и нестручног рада 

Комисије за алпинизам и турно скијање. 

Председник ПСС је прочитао допис упућен Управном одбору. 

УО подржава став спортског директора да ће ПСС инсистирати на именовању 

селектора ради остваривања врхунских спортских резултата према вишегодишњем 

плану рада и тражи од Стручног савета спортских стручњака да анализира улогу 

тренера у постизању врхунских резултата у алпинизму. УО ПСС указује на чињеницу 

да ће увођење фискалне касе у канцеларију ПСС створити услове за контролу протока 

новчаних средстава, указује да је објављивање пењачких картона алпиниста на сајту 

ПСС створило услове за једноставан увид јавности у спортске резултате алпиниста, 

као и да ће увођење електронских образаца омогућити транспарентност података о 

активности свих чланова алпинистичке заједнице. Именовање петочлане комисије за 

алпинизам уместо досадашње која је бројала више од седам чланова допринеће 

ефикаснијем раду комисије. 

13. Разно 

13.1. Ј. Продановић предлаже да се водичима омогући приступ апликацији Базни камп како 

би могли да за чланове пријављене за планинарске акције провере да ли имају маркицу 

за текућу годину. Предлог се прослеђује Комисији за информационе технологије. 

13.2. З. Контић предлаже да се поводом обнове капеле на Ртњу Планинарски савез Србије 

обрати надлежнима и понуди помоћ. 

Такође предлаже да се поводом изградње гондоле на Златибору у правцу ка Чиготи 

Планинарски савез Србије обрати локалној самоуправи са сугестијом да објекти буду 

изграђени испод гребена како се не би кварила његова визура. 

УО ПСС је прихватио иницијативу и овластио Зорана Контића да сачини допис. 

 

 

Седница је завршена у 1845 

 Записничар Председник ПСС 

 

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

 


