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З А П И С Н И К  

са 6. редовне седнице Управног одбора Планинарског савеза Србије XXIII  сазива, 

одржане 24. децембра 2022. године  у Београду (просторије ПСС) 

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

Гогић, Ј. Продановић, А. Бараћ 

Одсутни чланови УО: Ј. Јарић, Р. Кнежевић 

Генерални секретар: С. Вељковић  

Остали присутни: Н. Милошевић, Н. Трипковић, Б. Мићић, Л. Попара, М. Ердељан, М. 

Гостимировић 

 

Време почетка седнице: 1215 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

 

1. Усвајање Записника са 5. редовне УО ПСС 23. сазива  

2. Преузете обавезе са претходних седница 

3. Спортско-рекреативне дисциплине 

4. Такмичарске дисциплине 

5. Категоризцаија спортиста 

6. Рад комисија из надлежности потпредседника 

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

8. Припрема скупштине ПСС 

9. Пријем нових чланова у ПСС 

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 5. редовне седнице УО ПСС  
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Чланови УО су електронским путем добили Записник са 5. 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. 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. 

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

промену локације одржавања кампова за младе и перспективне спортисте у 

спортском пењању. 

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

природним стенама који би се поставили на сајт ПСС. 

2.5. 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 до 

краја јануара 2023. године како би биле истакнуте на сајту Савеза. Обавезују се 

начелник и спортски директор да упознају комисије са овом одлуком. 

3. Спортско рекреативне дисциплине 

3.1. У периоду између две седнице одржане су две  републичке акције („Стазама 

Колубарске битке“ и „Међународни дан планина на Јежевцу“) из Календара 

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

број учесника на овим акцијама је био 578. Све републичке акције и акције од 

посебног значаја одржане су по плану и програму, док је од 28 планираних 

традиционалних акција одржано 27. Код републичких акција за младе на једној 

акцији је дошло до промене термина, а остале су одржане по плану и програму. На 

49 спортско рекреативних активности из Календара било је укупно 28.197 учесника. 

Служба водича је организовала техничке дане на 9 локација на којима је учествовало 

193 водича и 27 инструктора. Спроведене су обуке за водиче 2. и 3. категорије, као 

и полагање за звање инструктор планинарства. У току су припреме за обуку водича 

2. категорије која ће бити одржана у фебруару 2023. године. 
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4. Такмичарске дисциплине 

4.1. Завршена су такмичења за све дисциплине и резултати су објављени, а у току је 

вредновања резултата за високогорство и алпинизам. Обједињени резултати ће бити 

објављени у билтену ПСС чија је израда у току и који ће бити представљен на 

предстојећој скупштини ПСС.  

4.2. Манифестација поводом обележавања Међународног дана планина одржана је у 

Београду 10. децембра и тим поводом су  додељене награде и признања 

Планинарског савеза Србије за остварене резултате у 2022. години. Признања за 

резултате у високогорству и алпинизму биће уручена првом пригодном приликом. 

4.3. Бојан Траиловић је у име дела алпинистичке заједнице послао допис УО ПСС којим 

се оспорава формирање Комисије за алпинизам и турно скијање и да ће се тим 

поводом организовати ванредни алпинистички збор који ће бити одржан 28.12.2022. 

године у Београду. Спортски директор је присутне упознао са одговором на допис, 

а у којем се образлаже начин форимирања поменуте комисије који је обављен у 

складу са Алпинистичким правилником. 

Предлаже се да Комисија за алпинизам и турно скијање одржи редован 

алпинистички збор током фебруара 2023. године уколико постоје услови. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

Налаже се спортском директору, председнику комисије за алпинизам и турно 

скијање и генералном секретару да обавесте алпинистичке одсеке и секције да се 

плаћање за алпинистичке обуке врши преко рачуна Савеза и да до краја јануара 

доставе ценовник услуга. 

4.4. У току 2022. године регистрован је 1060 такмичар са важећом маркицом. 

4.5. На 1. колу СХС првенства у драјтулингу и пењању у леду које је одржано у 

Хрватској (Загреб) 10.12.2022. године Планинарски савез Србије су представљала 3 

такмичара, а следеће коло ће бити одржано у Београду током фебруара наредне 

године. 

5. Категоризација спортиста 

5.1. Комисија за алпинизам и турно скијање, Комисија за спортско пењање и Комисија 

за високогорство и екпедиције су извршиле вредновање приспеле документације  за 

категоризацију, на основу чега је Комисија за признања, награде и категоризацију 

доставила предлог за националну категоризацију спортиста којим се у спортски 

статус врхунски спортиста предлаже 27 спортиста, док је двоје спортиста потврдило 

раније стечени статус. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

6. Рад комисија из надлежности потпредседника 
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6.1. На жалбу Сузане Бојић, а у вези спроведене анкете „Улога планинарења у редукцији 

развоја кардиоваскуларних и менталних болести“, члан Медицинске комисије 

Милош Гостимировић је упознао присутне о активностима комисије, планираним 

истраживањима као и о поменутој анкети. 

УО је прихватио став и образложење Медицинске комисије. 

6.2. Комисија за информисање је спровела анкету посредством Гугл платформе и 

друштвених мрежа у којој су учествовали чланови планинарских организација  као 

и они који то нису. Циљ анкете је да се унапреде одређени сегменти у планинарству. 

Позивају се комисије Савеза да анализирају резултате анкете и своје планове рада 

ревидирају у складу са њима. 

6.3. Издавачки савет предлаже повећање  цене часописа Планинарски гласник на 350,00 

динара. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

6.4. Уредник часописа Планинарски гласник је предложио склапање споразума о 

сарадњи између Планинарског савеза Србије и Завода за заштиту природе Србије, 

који би за Гласник достављао прилоге који  се односе на заштићена природна добра. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

6.5. Комисија за планинарске терене је поднела извештај о раду и о пројектима који се 

односе на уређење терена, а у којима учествује Планинарски савез Србије. 

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

7.1. Број издатих чланских маркица закључно са 23.12.т.г. је 21.057 од чега је 7.771 нових 

чланова. 

7.2. Начелник и спортски директор ПСС су осмислили кампању са циљем повећања 

броја чланова. Реализација кампање почиње 01.01.2023. године и спроводиће се 

континуирано током целе године на друштвеним мрежама ПСС. 

7.3. Члановима УО достављен је књиговодствени пресек финансија ПСС за 2022. године. 

7.4. Због примене Закона о реституцији, Планинарски савез Србије је у обавези да крајем 

2023. године напусти просторије на Андрићевом венцу у Београду. Комисија за 

планинарске објекте, Зоран Контић и канцеларија ПСС су ангажовани у прибављању 

канцеларијског простора за седиште ПСС. 

7.5. Комисија за нормативна акта је сачинила предлог Закона о планинарским путевима 

који је предат Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

7.6. Планинарски савез Србије је упутио захтев за пријем Министарству спорта и 

Министарсву заштите животне средине, а поводом одржавања активности из 

Календара ПСС на заштићеним природним подручијима. 
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7.7. Начелник Планинарског савеза Србије је поднела извештај о састанцима 

секретаријата и ОПО који су одржани у Јагодини 5. децембра и у Краљеву 12. 

децембра т.г. 

Налаже се члановима УО А. Бараћу и Д. Гогићу да саветодавно учествују у 

решавању постојеће ситуације у ПСК „Железничар“ из Краљева. 

7.8. УО ПСС ће током фебруара 2023. године одржати састанак са 

председницима/представницима комисија и радних тела ПСС. 

7.9. Комисија за награде, признања и категоризацију предлаже да се ПК „Повлен“ из 

Ваљева током одржавања скупштине ПСС уручи признање поводом 20 година 

постојања клуба. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

7.10.  Секретаријта је обавестио чланове УО о пријави Д. Поповића. 

7.11. У току је пријава за обуку за оспособљавање спортских стручњака за звање 

„планински водич IIIб категорије“ ради реализације планинарских програма на 

Фрушкој гори. 

7.12. Комисија за спелеологију је поднела захтев да се звање спелеолошки водич у 

неуређеним пећинама додели лицима како следи: З. Ђокић, Д. Николић, Н. 

Шишовић, В. Лаловић, Ж. Милошевић, А. Равас, А. Владисављевић, Б. Антић и Н. 

Милосављевић. 

 Звање спелеолошко водич биће додељено лицима која испуњавају услове. 

Налаже се Комисији за нормативна акта да за наредну седницу УО предложи 

Правилник за спелеолошке водиче у неуређеним пећинама који би био усклађен са 

нормативним актима ПСС. 

7.13. Председник Комисије за превентиву и безбедност у планинама је обавестио 

присутне да је путем јавне набавке склопљен уговор о осигурању за 2023. годину 

са осигуравајућом кућом ДДОР. Услови основног и додатног осигурања 

постављени су на сајт ПСС. 

7.14. Спортски директор је поднео извештај са свечане скупштине Скијашког савеза 

Србије који је обележио јубилеј 100 година од свог оснивања. 

7.15. Начелник и спортски директор су присуствовали скупштини Асоцијације спорт за 

све Србије која је била одржана 04.12. т.г. о чему су поднели извештај члановима 

УО. 

7.16. Након раздвајања Комисије за маркетинг и информисање у две одвојене комисије, 

за састав Комисије за маркетинг предлаже се: Ивана Иванчевић (председник), 

Срђан Соколовић и Александар Марковић. 

УО је једногласно усвојио предлог.  
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За састав Комисије за информисање предложени су: Дарко Дозет (председник), 

Драгослав Гогић, Асја Драча Мунтеан и Јасмина Макуљевић. 

УО је једногласно усвојио предлог.  

7.17. ПСС је поднео пријаву за домаћина годишње скупштине ЕРЕ која се одржава 2026. 

године. 

8. Припрема скупштине ПСС 

8.1. Скупштина ПСС ће бити одржана 11.03.2023. године у Великој Плани. УО је 

обавештен о до сада предузетим радњама на припреми. Даље активности су у току. 

9. Пријем нових чланова у ПСС 

9.1. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПСД „Хоризонт“ из 

Крушевца додели статус придруженог члана. 

9.2. УО је једногласно усвојио предлог Надзорног одбора да се ПУ „Serbian Explore 

Team“ из Београда додели статус придруженог члана. 

9.3. УО је подржао предлог Надзорног одбора да се захтев за учлањење СУ „Феникс“ из 

Београда не прихвати из разлога неусаглашености њиховог Статута са Статутом 

ПСС. 

10. Разматрање и усвајање предлога правилника и образаца 

10.1. Спортски директор ПСС предлаже образац-Уверење о завршеној обуци које ће се 

издавати у пдф формату. Одлука о техничком решењу и валидности документа биће 

усвојена на нивоу секретаријата ПСС. 

10.2. Комисија за вођење регистра је предложила образац-Захтев за упис у регистар 

спортиста  којим  се укида образац 27. 

УО је једногласно усвојио предлог обрасца. 

10.3. Комисија за планинарење и пешачење предлаже Правилник о организовању и 

извођењу савезних планинарских акција, акција од посебног значаја, сусрета младих 

планинара Србије и Дана планинара Србије. 

УО је једногласно усвојио предлог. 

10.4. Комисија за вођење регистра предлаже Регистрациони правилник. 

Предлог правилника се повлачи са усвајања и налаже се Комисији за информационе 

технологије да нађе техничко решење које ће онемогућити дуплирање података у 

апликацији Бази камп, након чега ће се поново размотрити усвајање правилника. 

10.5. Комисија за превентиву и безбедност у планинама предлаже измену Правилника о 

безбедном извођењу планинарских активности. 

УО је увојио правилник. 
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УО је наложио формирање комисије у саставу: Н. Трипковић, А. Рашин и М. 

Ердељан, која ће се предложити евентуалне допуне и измене правилника у 

наредном пеиоду, а на основу става начелништва Службе водича. 

11. Међународна сарадња и активности 

11.1. Н. Лечић је присутне обавестио о састанку ЕУМЕ који је био одржан онлајн 

07.12.2022. године, а тема дискусије биле су статутарне промене. Годишња 

скупштина биће одржана у Великој Британији (Лидс) током маја следеће године.  

Започела је реализација Еразмус + Спорт пројекта GREEN TRAILS OF FUTURE у 

ком је ПСС партнер ПК „Тара“ из Бајине Баште, а који се бави младима на трејл 

тркама.  

11.2. Планинарски савез Србије је поводом смрти др Јовице Угриновског, оснивача и 

дугогодишњег председника БМУ, послао телеграм саучешћа Планинарском савезу 

Северне Македоније чији је био председник. 

11.3. Борис Мићић, председник ЕРЕ, је присутне обавестио о састанку који је одржан од 

01. до 02.12.2022. године у Немачкој (Минхен) поводом завршеног Еразмус + 

пројекта на којем су заједно радили ЕУМА и ЕРА, а у вези дефиниција за 

планинарске стазе, домове и пењалишта.  

12. Молбе, жалбе и дописи 

Није било материјала за разматрање. 

13. Разно 

Није било материјала за разматрање. 

 

 

Седница је завршена у 1930 

 Записничар Председник ПСС 

 

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


