
На основу Закона о спорту, Службени гласник РС бр.24/11 и 99/11, чл. 8.; 
34. став 5.; чл. 51. и  чл. 54. Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор 
Планинарског савеза Србије је на предлог Комисије за кадрове, признања, награде и 
категоризацију, на Седмој редовној седници одржаној, 16.04.2015. године усвојио  

 
           П   Р   А   В   И   Л    Н    И    К     

                            О  ТЕХНИЧКИМ ПЛАНИНАРСИМ ДИСЦИПЛИНАМА,  
    СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ СЛУЖБАМА И КОМИСИЈАМА 

                          ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се техничке планинарске дисциплине, 

специјализоване службе и комисије од посебног значаја за Планинарски савез Србије   
/ у даљем тексту: ПСС /.  

Члан 2. 
Техничке планинарске дисциплине од посебног значаја за ПСС су:  
 
Изворне планинарске дисциплине: 

- пешачење у природи, 
- планинарење, 
- планинарска оријентација, 
- планинско трчање и  
- високо планинско трчање. 

 
Техничке планинарске дисциплине: 
 1.  Алпинизам: 

*пењање у стени, 
*пењање у леду, 

2. Високогорство 
 3.   Спортско пењање: 

*спортско пењање на природној стени, 
*спортско пењање на вештачкој стени. 

 4.   Планинарска спелеологија 
 5.   Експедиционизам 
 6.   Турно скијање 
 7.   Кањонинг 
 8.   Планински бициклизам 
 
ПСС организује такмичења у следећим дисциплинама: 
- планинарска оријентација, 
- спортско пењање на природној стени, 
- пењање у леду, 
- планинарски вишебој, 
- турно скијање, 
- првенство и планинарски куп у походном и трансверзалном планинарењу 

(попуњавањем учесничких књижица). 
 



ПСС прати и вреднује резултате у следећим дисциплинама: 
- алпинизам (попуњавањем алпинистичких картона), 
- спелеологија (попуњавањем спелеолошких картона), 
- спортско пењање (попуњавањем пењачких картона), 
- високогорство-експедиционизам. 

Члан 3. 
Специјализоване службе од посебног значаја за ПСС су: 

- Водичка служба ( ВС ) 
- Горска служба спасавања ( ГСС ), 
и друге службе по потреби. 
 

Комисије од посебног значаја за ПСС су: 
Стручне комисије су: 
• комисија за Службу водича, 
• комисије за изворне планинарске дисциплине, 
• комисије за техничке планинарске дисциплине, 
• комисија за оспособљавање и усавршавање планинарских знања и вештина, 
• комисија за превентиву и безбедност у планинама, 
• комисија за ГСС. 

 
Организационе комисије су: 
• комисија за планинарске објекте и терене, 
• комисија за заштиту природе планина, 
• комисија за архив, 
• комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију, 
• комисија за маркетиншку делатност, 
• комисија за рад са младима 
и друге комисије по потреби. 
 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на редовној седници Управног 

одбора ПСС.   
 

Председник       Председник                             
Комисије за кадрове, признања,   Планинарског савеза Србије      
награде и категоризацију  

     
___________________________   ________________________                                               

( Лазар Попара )            ( Борис М. Мићић ) 
 


