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З А П И С Н И К  

са 4. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXIII  сазива, одржане 

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

Присутни чланови УО: И. Планић, Н. Лечић, А. Ивошев, А. Бараћ, З. Контић, М. Ћировић,  

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

Генерални секретар: С. Вељковић  

Надзорни одбор: Д. Павловић 

Веће Части: Б. Вељковић 

Остали присутни: В. Матковић, И. Иванчевић, В. Ценић, М. Ердељан, Д. Павловић, А. Рашин 

Време почетка седнице: 1300 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Усвајање Записника са 3. редовне и 1. ванредне 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 секретаријата о раду и план активности за наредни период 

7. Извештај Већа части о спроведеним дисциплинским мерама 

8. Пријем нових чланова 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

10. Међународна сарадња 

11. Молбе, жалбе и дописи 

12. Разно 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 3. редовне и 1. ванредне  седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 2. редовне и 1. ванредне седнице 

Управног одбора. 



2/8 

 

УО је једногласно усвојио записнике. 

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 у спортском 

пењању. 

2.7. Налаже се генералном секретару Савеза да реализује набавку фискалне касе по одлуци 

УО ПСС. 

3. Спортско рекреативне дисциплине 

3.1. Предлаже се да у ужи састав Начелништва, које је задужено за спортско рекреативне 

дисциплине буду: Валентина Токовић (начелник), Ивана Стојковић (Комисија за 

планинарење и пешачење), Немања Милосављевић (Комисија за спелеологију), 

Александар Рашин (Служба водича) и Маја Николић (Комисија за планинарске 

објекте). 

 УО је једногласно усвојио предлог.  

3.2. У периоду између две седнице одржана је једна  републичка („Трагом 2. прекобројног 

пука“), једанаест традиционалних акција („Стазама Букуље и Венчаца“, „Меморијални 

поход на Јухорску трансвезалу Иван Николић“, „25. Ноћни успон на кров Војводине“, 

„Успон на Радан путем Змаја“, „9. Међународни успон на Црноок“, „23. Дунавске 

чаролије“, „27. поход на Кукавицу“, „Освајање заплањских врхова“, „Гледићка 
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трансверзала“, „Златиборски видиковци“ и „Јесењи успон на Соколов камен“), три 

акције од посебног значаја („Стара планина“, „Дан пешачења“ и „Дан чистих планина“) 

и две републичке акције за младе („Успон на кров Војводине“ и „Јастребац“) из 

Календара активности ПСС, за шта су достављени извештаји организатора и делегата. 

Укупан број учесника на овим акцијама је био 10.073. Служба водича је организовала 

техничке дане на Јастребцу. 

 Посебно је издвојен извештај за АПЗ „Дан пешачења“ коју је 10. септембра т.г. успешно 

реализовало 70 ОПО у 59 градова на 83 локације широм Србије, а на стазама је било 

преко 7.000 учесника. Централни догађај је био на Авали где су организатори акције 

били ПСД „Авала“ и ПСК "Балкан“ из Београда. Медијска кампања поводом Дана 

пешачења на Инстаграм профилу ПСС је била добро испраћена и подржале су је бројне 

познате личности, а за допринос кампањи посебно се похваљује Марија Ристић. 

У манифестацији „Изазов(и) планинара“ која је је започела 01.01.2022. године до сад је 

учествовало 14 ОПО које су послале 192 видео записа са 73 планинских врхова од 

предвиђених 74. 

4. Такмичарске дисциплине 

4.1. Спортски директор је обавестио присутне о 1. седници Такмичарске комисије која је 

одржана у Крагујевцу 15. септембра т.г. На седници се расправљало о обавезама 

комисије донетим на претходним седницама УО и у којој су фази извршења. 

Александар Марковић (ПК „Јаворак“ Параћин) именован је за комесара за делегате. 

Том приликом комисија је донела  Протокол о начину поступања такмичара током, 

након завршетка званичних такмичења ПСС и током церемоније доделе награда и 

признања за остварени успех. 

4.2. Између две седнице одржано је 5. коло трекинг лиге Србије на Старици и 6. коло на 

Рајцу. Одржана су такмичења и у планинарској оријентацији: 5. коло на Златибору, 6. 

коло у Смедереву, 7. коло у Суботици и 8. коло на Рајцу, а репрезентација Србије је 

наступала на Балканском првенству у планинарској оријентацији. За планинско трчање 

одржано је државно првенство у скајранингу на Сувој планини, а репрезентација је 

учествовала и на трци у Бугарској. Балканско првенство у спортском пењању на 

природним стенама, које је требало да се одржи у Нишевачкој клисури од 16. до 

18.09.2022. године је одложено. 

4.3. До сада је регистровано 1051 такмичара са важећом маркицом за текућу годину. 

4.4. Започето је одржавање Кампова за младе  и перспективне спортисте, а план је да се 

заврше до краја новембра. 

4.5. У припреми су последње коло државног првенства у спортском пењању на природним 

стенама,  последње коло такмичења у планинском трчању, као и последње коло трекинг 

лиге Србије, док је за планинарску оријентацију преостало још два такмичења. СХС 
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куп у драјтулингу одржаће се ако се остваре услови. Завршна додела награда за 

остварене спортске резултате биће обележена 10. децембра у оквиру Дана планина. 

4.6. Председник Комисије за планинско трчање и селектор репрезентације, поднео је 

извештај о резултатима са 4 кола такмичења у планинском трчању која су одржана до 

сад и о припремама за последње коло, као и о учешћу репрезентације на међународним 

такмичењима. На последњем 4. колу Skyrunner World Series-Pirin Extreme 2022 које је 

одржано у Бугарској Ивана Живковић (ПСК „Балкан“ Београд) и Сања Ђоковић ( ПЕК 

„Гора“ Крагујевац) поделиле су 9. и 10. место чиме су освојиле право на учешће на 

завршној мастерс трци која се одржава у Шпанији 8. октобра т.г. 

4.7. Председник Комисије за планинарску оријентацију, обавестио је присутне о успеху 

репрезентације Србије која је освојила 1. место на Балканском првенству у 

планинарској оријентацији које се одржавало у Словенији од 30.09.-02.10.2022. године. 

Драган Павловић из ПСК „Челик“ је поднео извештај о такмичењу и пропозицијама, са 

напоменом да организатор тек треба да пошаље детаљне резултате. Победничке 

дипломе достављене су Савезу. Следеће Балканско првенство у планинарској 

оријентацији биће одржано почетком октобра 2023. године у Србији и припреме су већ 

почеле. 

4.8. Комисија за планинарску оријентацију предлаже Драгана Павловића (ПСК „Челик“ 

Смедерево) за в.д. селектора репрезентације у планинарској оријентацији.  

 УО је једногласно усвојио предлог. 

4.9. Комисија за алпинизам и турно скијање предлаже Предрага Загорца (ПОСК „ПТТ“ 

Београд) за селектора алпинистичке репрезентације. 

 УО је једногласно усвојио предлог. 

5. Рад комисија из надлежности потпредседника 

5.1. Комисија за маркетинг и информисање је, након оставке Асје Драче Мунтеан, 

предложила да се за председника комисије именује Ивана Иванчевић (СПУ „Србија у 

педаљ“ Стара Пазова) и да се комисији придруже још два члана: Дарко Дозет (СПУ 

„Србија у педаљ“ Стара Пазова) и Срђан Соколовић (ПСД „Стара Пазова“ Стара 

Пазова). 

 УО је једногласно усвојио предлог комисије. 

5.2. Ивана Иванчевић, председник комисије за маркетинг и информисање, је присутне 

обавестила о плановима комисије којим би се унапредили односи са јавношћу и 

медијима и тиме допринело популаризацији ПСС-а. 

5.3. Комисија за обуку и усавршавање у планинарству предлаже да се за полагање стручног 

дела испита за спортско звање „инструктор планинарства“ именује испитна комисија у 
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саставу: Исо Планић (председник), Слободан Гочманац (члан) и Милорад Кличковић 

(члан). 

 УО је једногласно усвоји предлог. 

5.4. Комисија за планинарске терене је поднела извештај о досадашњем раду у текућој 

години. У регистар планинарских терена је евидентирано 10 нових планинарских стаза 

у дужини 99,5 км, а прикупљени су подаци за 17 нових стаза у дужини од 260 км. 

Уређене су планинарске и пешачке стазе на деоници Европског пешачког пута Е7 на 

Ваљевским планинама у оквиру пројекта који је подржао Програм УН за развој 

(UNDP). Другим пројектом чији је покровитељ Министарсто омладине и спорта 

уредиће се и маркирати стазе на траси Европског пешачког пута Е4. Семинар за 

маркирање планинарских и пешачких стаза биће одржан у Грзи у периоду од 21.-

23.10.2022. године. 

5.5. Издавачки савет именује Дарка Жарића (ПСД „Топлица“ Прокупље) за лице које ће 

руководити израдом монографије поводом обележавања 125 година организованог 

планинарства у Србији. 

 УО је једногласно усвојио предлог. 

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

6.1. На предстојећем скупу у Скопљу који организују Планинарски савез Северне 

Македоније и Планинарски савез Грчке одржаће се иницијални састанак за формирање 

Балканске пењачке асоцијације. Предлаже се Ненад Матић, председник Комисије за 

спортско пењање, да представља Планинарски савез Србије. 

 УО је једногласно усвојио предлог. 

6.2. Планинарски савез Србије је у фази подношења пријава спортској инспекцији против 

субјеката и организација које се баве планинарством ван регистра ПСС. До сада су 

поднете 4 пријаве. 

6.3. Број издатих чланских маркица закључно са 06.10. је 20.537 а број маркица за додатно 

осигурање је 319 што је више у односу на исти период прошле године. 

6.4. Планинарски савез Србије је учествовао на Сајму спорта који је организовао Спортски 

савез Србије у Београду од 23.-25.09.2022. године. 

 У оквиру Сајма спорта А. Ивошев (спортски директор), З. Контић и И. Иванчевић 

одржали су састанак са стипендистима ПСС. 

6.5. Налаже се Секретаријату ПСС да у циљу развоја апликације Базни камп закаже 

састанак секретаријата са Комисијом за ИТ.  

6.6. Н. Лечић је присутне обавестио присутне о пројектима у којима учествује Планинарски 

савез Србије и фазама у којима се тренутно налазе. Еразмус + пројекат SHE LEADS је 

завршен средином године, а његов циљ је био афирмација жена као outdoor водича. За 
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исти је поднет извештај и ускоро се очекује позитивна оцена извештаја. Пројекат ТАРА 

2022 – КОРАК БЛИЖЕ ПРИРОДИ који финансира Министарство одбране је успешно 

окончан и у току је израда извештаја. Одобрен је још један Еразмус+ Спорт пројекат 

GREEN TRAILS OF FUTURE у ком је ПСС партнер ПК „Тара“ из Бајине Баште, а који 

се бави младима на трејл тркама. Предлог прекограничног пројекта сарадње са БиХ 

који је поднет са ТО Ужице, ПД „Коњух“ из Тузле и Министарством просторног 

планирања и заштите околице ТК, којим се уређује део Европског пешачког пута Е7 у 

пограничном програмском подручју је у финалној фази евалуације. У плану је пријава 

за Еразмус + пројекат кроз који би се радило на развоју свеобухватне интернет 

платформе и сајта ПСС-а. Такође, отворени су разговори са партнерима из Мађарске, 

Чешке и Аустрије о развоју апликације за учешће на INTERREG DANUBE позиву а 

кроз који би се у значајној мери могло унапредити стање Европских пешачких путева 

у Србији. 

6.7. Обавезује се секретаријат ПСС да закаже састанке са ОПО који ће бити одржани у 

Јагодини, Нишу и Краљеву до краја године. 

6.8. На допис ПСД „Железничар из Новог Сада, а у вези са оспособљавањем спортских 

стучњака и начина реализације планинарских програма на Фрушкој гори, послат је 

одговор, са којим су упознати чланови УО. 

6.9. Секретаријат је на молбу ПСК „Победа“ из Београда за додатну финансијску помоћ за 

одржавање акције од посебног значаја „Дан чистих планина“ одобрио новчана средства 

у износу од 108.000 динара. 

6.10. Угљеша Гвозден је попунио Евиденционе картоне удружења/невладине организације 

од значаја за заштиту и спасавање који су достављени Сектору за ванредне ситуације 

Управе за управљање ризиком и цивилну заштиту. 

6.11. На молбу Туристичке организације Петровац на Млави дато је мишљење о изградњи 

Планинарско визиторског центра у КО Ждрело. 

7. Извештај Већа части о спроведеним дисциплинским поступцима 

7.1. Веће части донело је одлуку, да се укине суспензија као дисциплинска мера Јасмини 

Јелача  (ПД „Фрушка гора“ Нови Сад),  на основу утврђеног чињеничног стања у вези 

несреће са смртним исходом у току планинарске акције на Фрушкој гори 09.07.2022. 

7.2. Сузпензија изречена Душку Поповићу (ПСД „Копаоник“ Београд) поводом несрећног 

случаја са смртним исходом који се десио дана 23.07.2022. године на Проклетијама и 

даље остаје на снази до утврђивања чињеничног стања. 

7.3. Председник Већа части, је поводом дописа ПСД „Копаоник“ из Београда, обавестио 

присутне да Веће части ПСС неће преузимати никакве активности док поменуто 

друштво не поступи према налогу спортског инспектора. 

7.4. Веће части ће одговорити на допис ПСК „Железничар“ из Краљева по доношењу 

одлуке спортског инспектора. 
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 Извештај Већа части се налази у прилогу записника. 

8. Пријем нових чланова у ПСС 

8.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се СПУ „Пчиња“ из 

Трговишта додели статус придруженог члана. 

9. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

9.1. Комисија за спортско пењање је предложила Правилник о начину организовања обуке 

за стицање звања у спортском пењању на природним стенама 

УО је једногласно усвојио правилник. 

9.2. Комисија за нормативна акта је предложила Правилник о струњацима у спорту и 

службеним лицима у Планинарском савезу Србије. 

УО је једногласно усвојила правилник. 

9.3. Начелништво Службе водича је предложила План и програм за извођење обуке за 

звања планински водич. 

УО је једногласно усвојио план и програм. 

9.4. Налаже се Комисији за превентиву и безбедност у планинама да предлог Правилника 

о безбедном извођењу планинарских активности анализира, и уз евентуалну допуну,  

достави Комисији за нормативна акта до краја октобра месеца т.г. 

10. Међународна сарадња и активности 

10.1. Н. Лечић је поднео извештај са годишње конференције ЕРА која је одржана у Данској 

01.10.2022. године. 

10.2. ЕУМА је у партнерству са ЕРА носилац Еразмус + пројекта „Унапређење доброг 

управљања пењањем и планинарењем у Европи“ и тим поводом је одржан састанак у 

Аустрији од 14.-16.09.2022. године. Представник ПСС К. Мановски је послала 

извештај са одржаног састанака, а са којим су упознати чланови УО. 

 Позива се Комисија за спортско пењање да анализира резултате овог скупа. 

10.3. Ингрид Хајек (Ingrid Hayek), потпредседница ЕУМЕ, посетила је Србију током 

септембра т.г. и одржала састанке са представницима Планинарског савеза Србије. 

10.4. Н. Лечић и А. Ивошев су у оквиру Еразмус + пројекта чији је један од партнера и ПК 

„Тара“ из Бајине Баште боравили у Шведској од 29.08.- 02.09.2022. године, а тема 

пројекта је одрживост и заштита животне средине у outdoor спортовима. 

11. Молбе, жалбе и дописи 

11.1. ПК „Железничар-Инђија“ из Инђије се обратио УО ПСС са молбом за финансијску 

помоћ у износу од 50.000 динара за 13. ЧортаФест, фестивал планинарског и 

авантуристичког филма, који се одржава у Инђији од 16. до 19.11.2022. године. 
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УО је једногласно одлучио да се ПК „Железничар-Инђија“ из Инђије доделе новчана 

средства у износу од 30.000 динара.  

11.2. ПД „Планински дух“ из Јагодине се обратио УО ПСС са молбом да посредује у 

организовању састанка овог друштва са ПК „Рунолист“ и ПСК „Јухор“, такође из 

Јагодине. Претходном одлуком УО је наложио секретаријату ПСС да организује 

састанак секретаријата ПСС са ОО из региона у Јагодини. 

12. Разно 

12.1. Комисија за рад са младима одржаће 08. и 09. октобра т.г. у Лесковцу семинар 

„Планинарство-боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика“ који је 

акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а којим 

се стручно усавршавају наставници за спровођење предмета Планинарство у школама. 

 

 

Седница је завршена у 1830 

 Записничар Председник ПСС 

 

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

 


