
 
На основу Закона о спорту (  " Службени гласник бр. 24/2011 и 99/2011  ),  измена и 

допуна Закона о одликовањима Републике Србије ( ,, Службени гласник РС ,, бр. 36 / 2010. 
године ), Правилника о ,, Мајској награди ,, Спортског савеза  Србије  и чл. 34. став 5. 
Статута  Планинарског савеза Србије, Управни одбор Планинарског савеза Србије је на предлог 
Комисије за кадрове, признања, награде и категоризацију, на  трећој  редовној седници одржаној, 
17.09.2014.  године, усвојио коригован 
 
                           П       Р       А       В      И      Л     Н      И      К      
             О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА, НАГРАДА И ОДЛИКОВАЊА 

      Члан 1. 
Овим Правилником се уређују критеријуми за  доделу признања, награда и одликовања на 

основу постигнутих резултата у развоју планинарства у Републици Србији. 
 

      Члан 2. 
 Признања, награде и одликовања, могу се доделити члановима Планинарско спортске 
организације/Kлуба, Планинарско спортским организацијама/ Клубовима, другим организацијама 
и грађанима за: 

- заслуге у развоју Планинарско спортске организације/Клуба и популаризацији 
планинарства, 

- дугогодишњи успешан рад у Планинарско спортској организацији/Клубу, 
- научно истраживачки рад у области планинарства, 
-  издавачкој и публицистичкој делатности,  
- спортистима, спортским стручњацима и другим спортским радницима који својом 

активношћу, ангажованошћу и резултатима значајно доприносе развоју и унапређењу 
планинарства, било постизањем врхунских спортских резултата, било развојем 
масовног спорта, окупљања што већег броја деце, омладине и грађана кроз различите 
програмске спортске активности у Планинарском савезу Србије, 

- за стечена звања која се додељују од стране специјалистичких комисија и служби ПСС 
и по Критеријумима за категоризацију спортиста и спортских стручњака, 

- за исправност и употребљивост планинарских објеката и терена: склоништа, бивака, 
опремљених планинарских кампова, кућа, домова, стаза, путева и трансверзала, 

- за посебне и изузетне заслуге и дела од великог значаја за ПСС и Републику Србију. 
 

Члан 3. 
Планинарски савез Србије: 

 издаје документ:  Уверење, 
 

 додељује признања: Захвалница, 
Диплома, 
Бронзана значка ПСС, 
Сребрна значка ПСС, 
Златна значка ПСС, 
Плакета ПСС  
Почасни члан ПСС или 

    Повеља 
 Спортски савез Србије додељује признање: 
    Мајска награда. 
 
 Комисија за одликовања Владе Републике Србије додељује медаље и орден: 
    Медаља за заслуге ( сребрна и златна медаља ) или 
    Сретењски орден ( три степена ). 



 На основу остварених изузетних спортских резултата и најзначајнијих јубилеја појединаца, 
ПСС и Планинарско спортских организација/Клубова чланица ПСС, на предлог Комисије за 
кадрове, признања, награде и категоризацију, Управни одбор ПСС може својом одлуком доделити 
посебну врсту признања или новчану награду, уместо горе наведених признања и награда. 
 

Члан 4. 
 Признања, награде, медаље  и одликовања се додељују приликом јубилеја Планинарског 
савеза Србије или јубилеја појединих спортиста, спортских стручњака и других спортских 
радника, Планинарско спортских организација/Клубова, чланица Планинарског савеза Србије и 
других организација. 
 Предлози за доделу признања, награда или одликовања, на основу одлуке одговарајућег 
тела, подносе Планинарско спортске организације/Клубови у писаној форми Комисији за кадрове, 
признања, награде и категоризацију ПСС. 

 Предлог мора бити образложен: 
- са комплетно наведеном планинарском активношћу и постигнутим резултатима 

спортиста, спортских стручњака и других спортских радника, 
- са комплетно наведеном планинарском активношћу и постигнутим резултатима 

Планинарско спортских организација/Клубова и других организација, 
- са посебно наведеним подацима о раније примљеним признањима, 
- са предлогом врсте признања, награде или одликовања за које се предлаже.  
Комисија за кадрове, признања, награде и категоризацију ПСС, предлог прослеђује 
Управном одбору ПСС. 

Управни одбор доноси одлуку о додели признања и предлагању за доделу награде или 
одликовања. 
Предлози за доделу ,, Мајске награде ,, достављају се Спортском савезу Србије, а предлози за 
одликовања, Комисији за одликовања Владе Републике Србије.  
 На предлог Комисије за кадрове, признања, награде и категоризацију, Управни одбор ПСС 
може донети одлуку о додели признања и без предлога Планинарско спортских 
организација/Клубова, када се ради о признавању успешног рада, залагања и ванредног доприноса 
појединаца у органима ПСС. 

Формулари за пријаву за доделу признања, награда или одликовања су саставни део овог 
правилника. 
 

Члан 5. 
УВЕРЕЊЕ се додељује појединцима за стечена звања која додељује  Планинарски савез 

Србије: 
- по Правилнику о националној за категоризацију спортиста - Критеријуми за категоризацију 
сениора и јуниора и - Планинарско спортским организацијама/Клубовима по Правилнику о 
критеријумима за категоризацију планинарских објеката и терена: склоништа, бивака, опремљених 
планинарских кампова, кућа, домова, стаза, путева и трансверзала. 

 
ЗАХВАЛНИЦА се додељује појединцима, Планинарско спортским 

организацијама/Клубовима и другим организацијама за успешну сарадњу на појединим акцијама 
ПСС и за допринос популаризацији планинарства.  
 
 ДИПЛОМА се додељује појединцима, Планинарско спортским 
организацијама/Клубовима и другим организацијама за постигнуте резултате  у организацији, на 
такмичењима, успонима, уласцима у пећинске објекте и експедицијама, као и потребе 
специјалистичких комисија и служби ПСС. 
 На предлог Комисија ПСС, појединцима се додељује посебна диплома након завршетка 
течаја или спортског усавршавања.  
 



 БРОНЗАНА ЗНАЧКА ПСС се додељује појединцима, Планинарско спортским 
организацијама/Клубовима и другим организацијама за најмање десетогодишњи активан и 
успешан рад на развоју и популаризацији планинарства у Планинарско спортској 
организацији/Клубу кроз истраживачке акције, публицистичку и пропагандну активност, 
организацију масовних акција, такмичења, активност специјалистичких комисија и служби, 
експедиционизам и др. . 

Бронзана значка се издаје само једанпут уз диплому која је нумерисана. 
 

 СРЕБРНА ЗНАЧКА ПСС се додељује појединцима, Планинарско спортским 
организацијама/Клубовима и другим организацијама за најмање петнаестогодишњи активан и 
успешан рад на развоју и популаризацији планинарства у Планинарско спортској 
организацији/Клубу, кроз истраживачке акције, публицистичку и пропагандну активност, 
организацију масовних акција, такмичења, активност специјалистичких комисија и служби, 
експедиционизам и др. 
 Сребрна значка се додељује, уколико је раније додељена бронзана значка. 

Сребрна значка се издаје само једанпут уз диплому која је нумерисана. 
 

 ЗЛАТНА ЗНАЧКА ПСС се додељује појединцима, планинарско спортским и другим 
организацијама/Клубовима за постизање изузетних резултата и за најмање двадесетогодишњи 
активан и успешан рад на развоју и популаризацији планинарства Планинарско спортске 
организације/Клуба и  Планинарског савеза Србије, кроз истраживачке акције, публицистичку и 
пропагандну активност, организацију масовних акција, такмичења, активност специјалистичких 
комисија и служби, експедиционизам и др. 
 Златна значка се додељује, уколико су раније додељене бронзана и сребрна значка. 

Златна значка се издаје само једанпут уз диплому која је нумерисана. 
 

 ПЛАКЕТА ПСС се додељује појединцима, Планинарско спортским 
организацијама/Клубовима и другим организацијама поводом њихових јубилеја за најмање 30 
година активног и успешног деловања, кроз истраживачке акције, публицистичку и пропагандну 
активност, организацију масовних акција, такмичења, активност специјалистичких комисија и 
служби, експедиционизам и др. 
 Плакета се издаје појединцима, тек када су за своју планинарску активност и постигнуте  
резултате добили бронзану, сребрну и златну значку ПСС. 

Плакета се налази у пригодној кутији и додељује се само једанпут . 
 
ПОЧАСНИ ЧЛАН ПСС се додељује појединцима за постизање посебних резултата у 

организацији истраживачких акција, публицистичких и пропагандних активности, масовних 
акција, такмичења, активности специјалистичких комисија и служби, експедиција и др. 

 
ПОВЕЉА се додељује појединцима, Планинарско спортским организацијама/Клубовима 

поводом њихових јубилеја за најмање 50 година изузетно активног и успешног деловања, кроз 
истраживачке акције, публицистичку и пропагандну активност, организацију масовних акција, 
такмичења, активност специјалистичких комисија и служби, експедиционизам и др. 
 Повеља се издаје, тек када су за планинарску активност и постигнуте резултате додељене 
бронзана, сребрна, златна значка и плакета ПСС. 

Повеља се додељује само једанпут. 
 
 ,, МАЈСКА НАГРАДА ,, Спортског савеза Србије се додељује за спортске резултате у 
претходној години најуспешнијим:  

• Планинарско спортским рганизацијама/Клубовима: 



- територијалном Планинарском савезу ( општинском, градском, покрајинском ) за 
спортске и такмичарске резултате Планинарско спортских организација/Клубова који 
чине тај савез. 

- Планинарском савезу Србије за изузетне спортско такмичарске резултате које су 
постигли његови чланови у земљи и иностранству. 

 
• Појединцима: 
- спортистима који су постигли врхунске спортске резултате на међународним и 

националним такмичењима у земљи и иностранству и који су испољили високе 
моралне вредности на такмичењима и имају врхунски спортски резултат у дужем 
периоду, 

-  спортским стручњацима за изузетан стручни рад у спорту, који се огледа у 
конкретном доприносу и утицају на постизање врхунских спортских резултата 
спортиста, примени савремених и утврђених метода у тренингу, сталном стручном 
усавршавању  и учешћу на семинарима, саветовањима итд. 

- спортским функционерима за изузетан допринос у постизању спортских резултата 
спортиста и унапређењу спортске праксе, научно истраживачком раду у области 
планинарства, објављивањем публикација од посебног значаја за планинарство и 
изузетан допринос у ваннаставним спортским активностима ученика,  

- спортским новинарима за запажену и изузетну активност на истинитом и 
квалитетном извештавању спортске јавности о догађајима у планинарству. 

Мајска награда се додељује само једанпут по критеријумима за доделу ,, Мајске награде ,, 
Спортског савеза 

Србије. 
 МЕДАЉА ЗА ЗАСЛУГЕ има два степена ( сребрна и златна медаља ) додељује се за 
изузетне заслуге и постигнуте резултате у свим областима живота и рада. 
 
 СРЕТЕЊСКИ ОРДЕН има три степена и додељује се за нарочите заслуге за Републику 
Србију и њене грађане у области јавних, привредних, културних, просветних, спортских и 
хуманитарних делатности. 

Медаља и орден се додељују по Закону о одликовањима Републике Србије. 
 

Члан 6. 
На УВЕРЕЊУ за појединце, налазе се следеће ознаке и текст: 
- с лева на десно: лого ПСС, Планинарски савез Србије, члан UIAA, ERA и BMU, лого 

UIAA, 
- Уверење; 
- име и презиме спортисте коме се издаје уверење; 
- Планинарско спортска организација/Клуб спортисте;  
- Дисциплина; 
- Датум категоризације; 
- Датум рангирања; 
- Рангира се и стиче звање; 
- Деловодни број; 
- Београд, датум издавања,  
у доњем, десном углу: председник ПСС, 
- на крају, с лева на десно: лого ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и Спортског 

савеза Србије.  
 
На УВЕРЕЊУ за Планинарско спортске организације/Клубове, за планинарске 

терене: стазе, путеве, трансверзале, налазе се следеће ознаке и текст: 



- у горњем делу, с лева на десно: лого ПСС, Планинарски савез Србије, члан UIAA, ERA 
и BMU, лого UIAA; 

- Уверење; 
- Планинарско спортска организација/Клуб коме се издаје уверење; 
- за коришћење; 
- Назив планинарског терена; 
- Датум оснивања; 
- Дужина; 
- Број КТ; 
- Датум категоризације; 
- Датум рангирања; 
- Деловодни број; 
- Београд, датум издавања;  
у доњем, десном углу: председник ПСС, 
- На крају, с лева на десно: лого ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и Спортског 

савеза Србије.  
 
На УВЕРЕЊУ за Планинарско спортске организације/Клубове, за планинарске 

објекте: склоништа, биваке, опремљене планинарске кампове, куће, домове, налазе се 
следеће ознаке и текст: 

- у горњем делу, с лева на десно: лого ПСС, Планинарски савез Србије,члан UIAA, ERA 
и BMU, лого UIAA, 

- Уверење; 
- Планинарско спортска организација/Клуб коме се издаје уверење; 
- за коришћење, 
- Назив планинарског објекта;  
- Датум изградње; 
- Површина; 
- Број лежајева; 
- Датум категоризације; 
- Датум рангирања; 
- Деловодни број; 
- Београд, датум издавања,  
у доњем, десном углу: председник ПСС 
- На крају, с лева на десно: лого ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и Спортског 

савеза Србије.  
Изглед уверења је саставни део овог правилника. 
 
На ЗАХВАЛНИЦИ се налазе следеће ознаке и текст: 
- у горњем делу, с лева на десно: лого ПСС, Планинарски савез Србије,члан UIAA, ERA 

и BMU, лого UIAA, 
- Захвалница, 
- празна линија на коју се уписују подаци коме се додељује, 
- празна линија на коју се уписују подаци за шта се додељује захвалница,  

у доњем, левом  углу:  
- деловодни број, 
- Београд, датум издавања,  

у доњем, десном углу: председник ПСС, 
-  на крају, с лева на десно: лого UIAA, ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и 

Спортског савеза Србије. 
 Изглед захвалнице је саставни део овог правилника. 

 



На ДИПЛОМИ за постигнуте резултате, налазе се следеће ознаке и текст: 
- у горњем делу, с лева на десно: лого ПСС, Планинарски савез Србије,члан UIAA, ERA 

и BMU, лого UIAA, 
- Диплома, 
- празна линија на коју се уписује име и презиме спортисте, 
- празна линија на коју се уписују подаци о оствареном резултату,  
- код успона или експедиције, уписује се име водича или вође експедиције,  

у левом, доњем углу:  
- деловодни број,  
- Београд, датум издавања,  

у доњем, десном углу: председник ПСС, 
- на крају, с лева на десно: лого UIAA, ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и 

Спортског савеза Србије.  
 

На ДИПЛОМИ за потребе специјалистичких комисија и служби, налазе се следеће 
ознаке и текст: 
- у горњем делу, с лева на десно: лого ПСС, Планинарски савез Србије,члан UIAA, ERA 

и BMU, лого UIAA, 
- назив специјалистичке комисије или службе, 
- Диплома, 
- празна линија на коју се уписује име и презиме спортисте, 
- празна линија на коју се уписују подаци о врсти завршене обуке, стеченог звања или 

спортског усавршавања,  
- датум и место завршетка обуке, стицања звања или спортског усавршавања,  
- име инструктора на обуци или спортском усавршавању,  

у доњем, левом углу:  
- деловодни број,  
- Београд, датум издавања,  
- председник специјалистичке комисије ПСС или службе,  

у доњем, десном углу: председник ПСС, 
- на крају, с лева на десно: лого UIAA, ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и 

Спортског савеза Србије.  
Преко целе површине дипломе, протеже се мотив који одабере  специјалистичка комисија, 
посебном одлуком  

Комисије. 
 Дипломе које се издају појединцима и за потребе специјалистичких комисија и 
служби су једноделне,  30 цм дужине и 21 цм ширине и саставни су део овог правилника. 

БРОНЗАНА, СРЕБРНА И ЗЛАТНА ЗНАЧКА су ливене са приказаним знаком ПСС;  2, 
5 цм дужине; 1, 5 цм ширине. Знак Планинарског савеза Србије је стилизована потковица црвене 
боје, оивичена златном линијом. На црвеном пољу потковице, ћириличним писмом су исписане 
речи: ,, Планинарски савез Србије ,,. Величина слова прати променљиву величину потковице. 
Унутрашње поље потковице је беле боје са уцртаним цветом рунолиста у златотиску са десет 
латица и седам тучкова на стабљици са два листа. Крајеве потковице повезује тамно плава лента са 
седам поља оивичена златним линијама. На четвртом пољу је златном бојом уписан број 19., а на 
петом 01., као година оснивања Српског планинског друштва. Између поља на ленти се налази 
бела позадина.  Руб значке је, у зависности од врсте признања: бронзане боје, посребрен или 
позлаћен.  Диплома која се издаје уз значку је дводелна, на белој површини, 23 цм дужине и 16 
цм ширине. Текст је исписан ћирилицом Мирослављевим писмом, бронзане, сребрне или златне 
боје. На спољној страни се налазе следеће ознаке и текст: у средишњем делу: знак Планинарског 
савеза Србије; у доњем делу, с лева на десно: лого UIAA,  ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије 
и Спортског савеза Србије. На унутрашњој страни се налазе следећи текст: Планинарски савез 



Србије, Бронзанa, Сребрнa или Златнa значкa, празна линија за упис података коме се издаје 
значка. Испод линије се налази текст: ,, за дугогодишњи рад на развоју планинарства у Србији ,,. У 
средини је знак Планинарског савеза Србије.        
 У доњем, левом углу је следећи текст:        
  - деловодни број,          
  - Београд, датум издавања,          
  - у доњем, десном углу: председник ПСС.                

 ПЛАКЕТА је ливена са позлатом, правоугаоног облика, 9 цм дужине, 6 цм ширине. У 
средини је рељефно приказан знак ПСС. На спољашњем делу кутије плакете, исписан је текст: 
Планинарски савез Србије. 
 
   Диплома која се издаје уз плакету је једноделна и налази се на унутрашњој белој 
површини кутије. Текст је исписан Мирослављевим писмом на ћирилици, браон бојом. 
На дипломи се у горњем делу налазе следеће ознаке и текст: лого ПСС, Планинарски савез 
Србије,члан UIAA, ERA i BMU, лого UIAA, Плакета, празна линија за упис података коме се 
издаје плакета. Испод линије се налази текст: ,,за дугогодишњи рад на развоју планинарства у 
Србији,,.  
У доњем, левом углу:  

- деловодни број, 
- Београд и датум издавања, 
- у доњем, десном углу: председник ПСС; 

На крају се налазе лого UIAA,  ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и Спортског савеза Србије.  
  
 ПОЧАСНИ ЧЛАН ПСС је дводелно признање у тврдом повезу, на белој површини, 23 цм 
дужине и 16 цм ширине. Текст је исписан ћирилицом Мирослављевим писмом, свеетло плаве боје. 
На спољној страни се налазе следеће ознаке и текст: у средишњем делу: знак Планинарског 
савеза Србије; у доњем делу, с лева на десно: лого UIAA,  ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и 
Спортског савеза Србије. 
На унутрашњој страни на пергаменту, налазе се следећи текст и знак: Планинарски савез Србије, 
Почасни члана ПСС, празно место за штампање  података коме се издаје признање. Испод линије 
се налази текст:,, за посебне резултате на развоју планинарства у Републици Србији ,,.  
У средини је знак Планинарског савеза Србије / у боји /, удаљен по 7 цм од  горње и доње  
површине. 
у доњем, левом углу:  

- деловодни број,  
- Београд и датум издавања, 
- у доњем, десном углу: председник ПСС.  

 
 ПОВЕЉА је дводелно признање у тврдом повезу, на белој површини, 25 цм дужине и 20 
цм ширине. Текст је исписан ћирилицом Мирослављевим писмом, свеетло плаве боје. 
На спољној страни се налазе следеће ознаке и текст: у средишњем делу: знак Планинарског 
савеза Србије; у доњем делу, с лева на десно: лого UIAA,  ЕRА, BМU, Мин. омл. и спорта Србије и 
Спортског савеза Србије.  
На унутрашњој страни на пергаменту, налазе се следећи текст и знак: Планинарски савез Србије, 
Повеља, празно место за штампање  података коме се издаје признање. Испод линије се налази 
текст: ,, за дугогодишњи изузетан допринос развоју планинарства у Републици Србији ,,.  
У средини је знак Планинарског савеза Србије / у боји /, удаљен по 7 цм од  горње и доње  
површине. 
у доњем, левом углу:  

- деловодни број,  
- Београд и датум издавања, 



- у доњем, десном углу: председник ПСС.  
 

Члан 7. 
 Изглед признања утврђује Управни одбор на предлог Комисије за кадрове, признања, 
награде и категоризацију ПСС. 
 О додељеним признањима, наградама и одликовањима, води се посебна евиденција у 
Комисији за кадрове, признања, награде и категоризацију ПСС. Списак додељених признања, 
објављује се на крају сваке календарске године. 
 Захвалница или диплома ПСС, могу се  више пута додељивати истим појединцима и 
организацијама/Клубовима.  

Ако се ради о значкама и плакети, истом лицу или организацији/Клубу, свако наредно 
признање може бити само вишег ранга.  
 У случају губљења признања, награда и одликовања, дупликат се не издаје. 
 

Члан 8. 
 Признање, награда или одликовање, може се носиоцу одузети уколико начини грубо дело 
које је у супротности са етиком планинарства и тиме укаља углед планинарско спортске 
организације/Клуба и морални лик планинара.  
 Одлуку о одузимању доноси орган који је надлежан за доделу истог. 
 

Члан 9. 
 
 Овај правилник ступа на снагу, даном усвајања на седници УО ПСС. 
 
 

Председник        Председник                                      
Комисије за кадрове, признања,              Планинарског савеза Србије            
награде и категоризацију        
 
__________________________             _______________________ 
              (   Лазар Попара )                       ( Борис М. Мићић ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    ПЛAНИНAРСКИ  СAВЕЗ СРБИJЕ  
                                              Комисија за кадрове, признања, награде и категоризацију 

         П       Р       И       Ј       А       В       А 
   ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА, НАГРАДА И ОДЛИКОВАЊА  

      - ЗА ПОЈЕДИНЦЕ -   

Име:              Презиме: 

Датум рођења:              ЈМБГ: 

Адреса: 

Занимање: 

Тел / моб.тел:  

E - mail: 

Планинарско спортска организација/Клуб: 

Датум учлањења:              Број  планинарске књижице: 

Раније добијена признања, награде или 
одликовања: /навести датум и назив /: 
 

 

Назив и адреса предлагача: 
 
 
Датум доношења одлуке: 

 

Предлаже се за доделу: / уписати врсту 

признања /                                                                             

 

  

Детаљно образложење доставити у 

прилогу 

 

 

 



  Датум:               МП       Председник    
               Планинарско спортске организације/Клуба: 

Комисија за кадрове, признања, награде и категоризацију ПСС, дана____________________усвојила је  

предлог  да се ____________________________________________________________________________ 

додели__________________________________________________________________________________. 

 

       Комисија: 

       1._____________________________________ 

       2._____________________________________ 

       3._____________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПЛAНИНAРСКИ  СAВЕЗ СРБИJЕ  
     Комисија за кадрове, признања, награде и категоризацију 

       П       Р       И       Ј       А       В       А 
            ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА, НАГРАДА И ОДЛИКОВАЊА  

           - ЗА ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 
  

Назив предложене организације/Клуба:  

Адреса:   

Датум оснивања: 

Бр. тел:  

E - mail: 

Раније добијена признања, награде или 
одликовања: /навести датум и назив / 
 

 

Назив и адреса предлагача: 
 
 
Датум доношења одлуке: 

 

Предлаже се за доделу:                      

 / уписати  предлог /                                       

 

  

Детаљно образложење доставити у 

прилогу 

 

  Датум:    МП          Председник    
              Планинарскo спортске организације/Клуба: 



Комисија за кадрове, признања, награде и категоризацију ПСС, дана____________________усвојила је  

предлог  да се ___________________________________________________________________________ 

додели_________________________________________________________________________________. 

 

       Комисија: 

       1.___________________________________ 

       2.___________________________________ 

       3.___________________________________ 

          

 

 

 


