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З А П И С Н И К  

са 5. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXIII  сазива, 

одржане 19. новембра 2022. године  на Јастребцу (планинарски дом „Жарко Жарић“) 

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

Кнежевић, Д. Гогић, Ј. Јарић, А. Бараћ 

Одсутни чланови УО: Ј. Продановић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: А. Рашин, С. Стефановић, Н. Трипковић, И. Иванчевић, Д. Дозет, Б. Мићић, М. 

Ердељан, Љ. Здравковић, З. Богдановић, Н. Пештерац 

 

Време почетка седнице: 1300 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Усвајање Записника са 4. редовне 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. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

8. Међународна сарадња 

9. Молбе, жалбе и дописи 

10. Разно 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

1. Усвајање Записника са 4. редовне седнице УО ПСС  

Чланови УО су електронским путем добили Записник са 4. Редовне седнице Управног 

одбора. 

УО је једногласно усвојио записник. 



2/8 

 

 

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. Реализација је у току. 

2.8. 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.  

3. Спортско рекреативне дисциплине 

3.1. У периоду између две седнице одржане су четири  републичке акције („16. Врањски 

планинарски маратон“, „С Гребеном Деспотовим стазама“, „Грзи у загрљај“, „10. 

обилазак мале топличке трансвезале“), четири традиционале акције („Шаторице“, 

„Рибникареви планинарски дани“, „61. јастребачки марш“, „Јесењи успон на 

Лесковик“), и једна републичка акције за младе („Клинци Ћиринци“) из Календара 

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

број учесника на овим акцијама је био 1.442. Служба водича је организовала 
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техничке дане у Каменој гори, док је Комисија за спелеологију спровела почетну 

спелеолошку обуку у Злоту. 

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

завршена 11.11.2022. године учествовало је укупно 14 ОПО које су послале 220 

видео записа са 74 планинских врхова колико је и било на списку предвиђених. Прво 

место је заузео ПК „Озрен“ из Сокобање, а следе СК „Маслачак“ из Београда и ПСК 

„Победа“ из Београда. 

3.3. Свим ОПО послат је линк за учешће у анкети са питањима која се односе на 

манифестације из календара активности ПСС са циљем побољшања спортско-

рекреативног садржаја. Начелница позива чланове УО да подстакну чланство у 

попуњавању анкете како би резултати могли да се искористе за анализу и 

унапређење активности. 

3.4. Упућен је позив Комисијама Планинарског савеза Србије да предложе нове 

кандидате за полагање испита за делегате који ће бити организован 06.12.2022. 

године. 

3.5. Начелник Службе водича је присутне обавестио о организацији обуке за 

оспособљавање спортских стручњака ради реализације планинарских програма на 

Фрушкој гори и да су у току припреме обуке за звање „планински водич IIIб 

категорије“ за оне који испуњавају прописане услове. Рок за подношење пријава је 

1.12.2022. године. Начелништво Службе ће до краја новембра именовати 

руководиоца обуке и наставни тим који ће обуку реализовати. 

4. Такмичарске дисциплине 

4.1. Између две седнице одржано је 7. коло трекинг лиге Србије на Озрену и 3. коло 

државног првенства у спортском пењању на природним стенама на Бобији као и трка 

националне серије на Ртњу. Завршена су такмичења за све дисциплине и резултати 

су објављени, осим за високогорство и алпинизам, где се чека на комплетирање 

документације за остварене резултате. Алпинистичка репрезентација Србије 

одржала је прву акцију у периоду од 9.-13.11.2022. године у Црној Гори. Сташа Гејо 

је поставила нови женски национални рекорд у пењању на природним стенама на 

такмичењу у Француској које се одржало 05.11.т.г. испењавши болдер Mecanique 

Elementaire 8B+. 

4.2. Комисија за награде, признања и категоризацију упутила је свим ОПО и стручним 

комисијама позив за категоризацију која следи у наредном периоду. Рок за 

достављање предлога за категоризацију Спортском савезу Србије је 31.12.2022. 

године. 

4.3. До сада је регистровано 1060 такмичара са важећом маркицом за текућу годину. 

4.4. У току је израда обједињеног такмичарског правилника за следећу такмичарску 

сезону. 



4/8 

 

4.5. ПК „Железничар-Инђија“ из Инђије је упутио молбу за промену термина одржавања 

такмичења у трекинг лиги које организује овај клуб у 2023. години. А председник 

Комисије за планинарску оријентацију предлаже увођење још два такмичарска кола 

у планинарској оријентацији у 2023. години. Такмичарска комисија предлаже да се 

захтеви не усвоје. 

УО је са два уздржана гласа одбио молбе. 

4.6. Председник ПСС је упознао присутне са правилима о стипендирању младих и 

перспективних спортиста за остварене врхунске резултате. Након исцрне расправе 

чланови УО су закључили да је потребно изменити правилник МОС-а који регулише 

категоризацију, преиспитати додатна правила ПСС којима се регулише додела 

стипендија и наложила такмичарској комисији да настави активности којима ће се 

систем категоризације и доделе стипендија унапредити. 

4.5. Налаже се Комисији за спортско пењање да достави рекорде у спортском пењању на 

природним стенама који би се поставили на сајт ПСС. 

4.6. Владислав Ценић је поднео оставку на функцију председника Комисије за 

планинско трчање и члана Такмичарске комисије, док мандат селектора 

репрезентације у планинском трчању истиче на крају такмичарске сезоне. 

Спортски директор предлаже Ранка Милановића (ПК „Тара“ Бајина Башта) за 

председника Комисије за планинско трчање. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5. Рад комисија из надлежности потпредседника 

5.1. Медицинска комисија је поднела извештај о раду и уједно доставила предлог за 

садржај комплета прве помоћи намењен за водиче и индивидуалну употребу. 

Предлог је усвојен. 

5.2. Председник Комисије за терене је поднео извештај о раду и присутне обавестио о 

одржаном семинару за маркиранте који је одржан од 21. до 23.10.2022. године у Грзи 

за 40 полазника из 19 ОПО.  Након успешно завршеног пројекта на деоници 

Европског пешачког пута Е7 на Ваљевским планинама, наставља се сарадња са 

Програмом УН за развој (UNDP), а у чему ће учествовати и „Coca-Cola“ HBC Srbija 

са циљем изградње и одржавања планинарских и туристичко-едукативне стазе у 

околини Власинског језера. Након добијања Решења о условима заштите природе 

од Министарства заштите животне средине и сагласности ЈП „Војводинашуме“ 

извршено је маркирање стаза у дужини око 40 km од предвиђених 98 km на траси 

Европског пешачог пута Е4 у оквиру пројекта чији је покровитељ Министарсто 

спорта. У Регистру планинарских терена врши се унос података о новим стазама и 

измене о постојећим. 



5/8 

 

5.3. Председник Комисије за маркетинг и информисање, је присутне обавестила о 

активностима Комисије и уједно предложила раздвајање ове Комисије на две: 

Комисију за маркетинг и Комисију за информисање.  

УО је једногласно усвојио предлог. 

За председника Комисије за информисање је предложен Дарко Дозет (СПУ „Србија 

у педаљ“ Стара Пазова) док на челу Комисије за маркетинг остаје Ивана Иванчевић 

(СПУ „Србија у педаљ“ Стара Пазова). 

УО је једногласно усвојио предлог. 

5.4. Налаже се именованом председнику Комисије за информисање да предложи чланове 

Комисије за информисање и да затим предложи циљеве и акциони план за наредни 

период до истека мандата.  

Председник комисије за информисање упознао је присутне са својим идејама 

везаним за рад ове комисије. 

5.5. Планинарски савез Србије је поводом акције „Не дамо Старицу“ издао саопштење 

којим  се позивају одговорне институције и појединци да учествују у заштити 

природе. 

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

6.1. Број издатих чланских маркица закључно са 18.11.т.г. је 20.890 од чега је 7.652 нових 

чланова, а број маркица за додатно осигурање је 320, што је више у односу на исти 

период прошле године. 

6.2. Начелник Планинарског савеза Србије је поднела извештај о састанку секретаријата 

и ОПО који је одржан у Нишу 19.11.2022. године. Састанку су присутвовали чланови 

секретаријата ПСС, представници 19 ОПО, као и председници комисија за пл. 

објекте, информисање и маркетинг, издавање дозвола за рад, спелеологију као и 

начелник Службе водича. Састанак је протекао у конструктивној размени мишљења, 

ставова и предлога. Следећи састанак биће одржан у Јагодини 05.12.2022. године. 

6.3. Налаже се Комисији за алпинизам и турно скијање, Комисији за спортско пењање, 

Служби водича, Комисији за планинарске терене, Комисији за планинарску 

оријентацију и Комисији за спелеологију, а које организују обуке, да цене својих 

обука доставе Комисији за обуке и усавршавање у планинарству и секретаријату 

како би биле истакнуте на сајту Савеза. 

6.4. Секретаријат ПСС је одржао састанак са директором Фрушкогорског маратона и 

председником ПСД „Железничар“ из Новог Сада. Након консултација члановима 

Планинарског савеза  Србије је обезбеђен попуст од 20% на котизацију за учешће на 

Фрушкогорском маратону 2023. године. 
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6.5. Председник Комисије за превентиву и безбедност у планинама је доставио предлог 

осигурања за 2023. годину на основу чега би била расписана јавна набавка. 

УО је једногласно усвојио одлуку о расписивању јавне набавке. 

6.6. Јован Јарић, уредник часописа Планинарски гласник, је присутнима пренео 

закључке са састанка који је одржао Издавачки савет, и уједно изнео планове о 

издавању Планинарског гласника у наредном периоду. 

6.7. ГССС је одржала Изборну скупштину 29.10.2022. године. Предлаже се Ненад 

Трипковић за члана УО ГССС, као представник Планинарског савеза Србије. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

6.8. Манифестација поводом обележавања Међународног дана планина одржаће се 

10.12.2022. године и том приликом биће додељене награде и признања 

Планинарског савеза Србије за остварене резултате у 2022. години. За потребе 

манифестације резервисана је сала у Спортском центру „Шумице“ у Београду и 

припреме су у току. 

6.9. Андреј Ивошев је поднео извештај о раду апликације Базни камп и развоју модела 

за алпинизам који ће омогућити бодовање картона, евиденцију алпиниста, њихова 

звања и списак смери које су попели.  

6.10. Веће части донело је одлуку, да се укине суспензија као дисциплинска мера Душку 

Поповићу  (ПСД „Копаоник“ Београд),  на основу утврђеног чињеничног стања да 

не постоји кривица у вези несреће са смртним исходом у току планинарске акције 

на Проклетијама 23.07.2022. године. 

6.11. Веће части изриче, водичу Душку Поповићу, меру забране учешћа у раду радног 

тела ПСС-Службе водича ПСС у трајању од 1 (једне) године и налаже Комисији за 

издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортских стручњака ПСС да на 

основу Правилника о начину и поступку издавања, обнављања и одузимања дозволе 

за рад спортског стручњака одузме дозволу за рад спортског водича у трајању од 

једне године због кршења члана 19 ст. 4 Правилника о начину и поступку издавања, 

обнављања и одузимања дозволе за рад спортског стручњака. 

6.12. Поводом дописа ПСД „Копаоник“ из Београда, налаже се Комисији за нормативна 

акта да помогне Већу части ПСС у решавању проблема који постоје у овом 

друштву. 

6.13. Формирана је испитна комисија у саставу: Исо Планић (председник), Слободан 

Гочманац (члан) и Милорад Кличковић (члан), за полагање стручног дела испита за 

спортско звање „инструктор планинарства“. Комисија за  обуку и усавршавање у 

планинарству предлаже Слободана Жарковића као резервног члана испитне 

комисије у случају да је неко од чланова комисије спречен да присуствује испиту. 

 УО је усвојио предлог са два уздржана гласа.  
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6.14. УО је усвојио одлуку о ценама како следи: 

- Чланска маркица 800,00 динара 

- Чланска картица 100,00 динара 

- Уверење 500,00 динара 

- Уверење-основна планинарска обука 100,00 динара 

- Потврда 300,00 динара 

- Такмичарска књижица 200,00 динара 

7. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

7.1. Председник Комисије за превентиву и безбедност у планинама је присутнима изнео 

предлоге измена Правилника о безбедном извођењу планинарских активности. 

УО је наложио формирање радне групе у саставу: Н. Трипковић, А. Рашин и М. 

Ердељан, која ће бити задужена да спреми коначан предлог Правилника и достави 

га Комисији за нормативна акта у циљу усвајања унапређеног правилника на 

наредној седници УО. 

8. Међународна сарадња и активности 

8.1. Н. Лечић је поднео извештај о пројектима у којима учествује Планинарски савез 

Србије. За 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, 

потписан је уговор и његова реализација почиње 01.12.т.г. Поводом Еразмус + 

пројекта SEE одржан ја скуп у Шведској од 29.08.- 02.09.2022. године са темом 

одрживост и образовање о животној средини у спортовима на отвореном. 

Планинарски савез Србије је један од случајева на основу којег ће се вршити 

испитивање у оквиру овог пројекта. Пројекат INTERREG DANUBE кроз који би се   

унапредило стање Европских пешачких путева у Србији је одложен. 

8.2. УИАА ће у периоду од 9.-11.12.2022. године на Кипру одржати састанак 

Планинарске комисије, Комисије за младе, као и састанак Тренинг комисије на коме 

је присуство могуће и on line. ПСС ће делегирати свог представника. 

8.3. Министарство спорта је упутило допис на основу кога  Планинарски савез Србије 

треба да достави податке о представницима Републике Србије у спортским 

тимовима у иностранству и међународним спортским организацијама, као и са којим 

спортским организацијама из других држава је остварена сарадња. 

8.4. Борис Мићић, председник ЕРЕ, је присутне обавестио о вебинару који организује 

ЕРА 25.11.2022. године на који су позвани и представници Планинарског савеза 

Србије. Тема вебинара су пројекти које ова асоцијација организује као и стратешки 

планови за наредни период.  
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Секретаријат ПСС предлаже је да се Планинарски савез Србије пријави за домаћина 

годишње скупштине ЕРЕ која ће бити одржана 2026. године. Предлог је усвојен и 

биће упућен ЕРА.  

8.5. Валентина Токовић је као представник Планинарског савеза Србије присуствовала 

прослави поводом обележавања 130 година организованог планинарства коју је 

организовао Планинарски савез федерације Босне и Херцеговине о чему је поднела 

извештај.  

9. Молбе, жалбе и дописи 

9.1. ПД „Орфеј“ из Београда је послао допис са којим су упознати чланови УО. 

10. Разно 

Није било материјала за разматрање. 

 

 

Седница је завршена у 1930 

 Записничар Председник ПСС 

 

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

 


