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З А П И С Н И К  

са 2. ванредне електронске седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXIII  

сазива, одржане 09. јануара 2023. године  преко Гугл платформе 

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

Продановић, А. Бараћ 

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

Остали присутни: Н. Милошевић 

 

Време почетка седнице: 1800 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Доношење одлуке о приспелој жалби ПД „Фрушка гора“ из Новог Сада 

2. Доношење одлуке о приспелој жалби Немање Дабижљевића 

3. Доношење одлуке о приспелој жалби Луке Перуновића 

4. Доношење одлуке о примедби на категоризацију Јелене Јаковљевић 

 

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен. 

На одлуку о предлогу категоризације врхунских спортиста ПСС донете на 6. редовној 

седници УО ПСС одржане 24.12.2022. године пристигле су жалбе у предвиђеном року. 

Након разматрања приспеле документације у сарадњи са Комисијом за спортско пењање, 

Комисијом за високогорство и екпедиције, Комисијом за алпинизам и турно скијање, 

Комисијом за нормативна акта и секретаријатом ПСС, Комисија за награде, признања и 

категоризацију предлаже следеће: 

1. Доношење одлуке о приспелој жалби ПД „Фрушка гора“ из Новог Сада 

Делимично се усваја жалба ПД ''Фрушка гора'' и прихвата се категоризација за Адмиру 

Коничанин, Решада Хасанбеговића и Фахира Демчовића у категорији врхунски 

спортиста националног ранга јер су испунили услове за категоризацију. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

2. Доношење одлуке о приспелој жалби Немање Дабижљевића 

Усваја се жалба Немање Дабижљевића и прихвата се потврда статуса заслужног 

спортисте. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

3. Доношење одлуке о приспелој жалби Луке Перуновића 
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Одбија се жалба Луке Перуновића као неоснована и потврђује се одлука о потврди 

статуса врхунског спортисте донета на 6. седници УО ПСС.  

УО је једногласно усвјио предлог. 

4. Доношење одлуке о примедби на категоризацију Јелене Јаковљевић 

Усваја се примедба Јелене Јаковљевић као основана и додељује јој се статус врхунског 

спортисте међународног ранга. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

Након донетих одлука чланови УО су једногласно усвојили листу за националну 

категоризацију спортиста како следи: 

Спортски статус врхунски спортиста - 31 спортиста: 

Спортски статус – заслужни спортиста: 

- У дисциплини алпинизам.....................1 спортиста 

- У дисциплини спортско пењање..........8 спортиста 

Спортски статус – међународни ранг: 

- У дисциплини спортско пењање..........2 спортиста 

- У дисциплини алпинизам......................9 спортиста 

- У дисциплини високогорство...............1 спортиста 

Спортскии статус – национални ранг: 

- У дисциплини алпинизам......................3 спортиста 

- У дисциплини високогорство...............7 спортиста 

Раније стечени спортски статус - 2 спортиста 

Спортски статус – заслужни спортиста: 

- У дисциплини спортско пењање...........2 спортиста 

 

Прилог записнику: списак категорисаних спортиста. 

 

Седница је завршена у 1830. 

 

 Записничар Председник ПСС 

 

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


