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На основу чл. 34. став 5. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спорту 
/"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/ Управни одбор Планинарског савеза 
Србије је на предлог Комисије за планинарство и пешачење, на редовној седници 
одржаној, 11. децембра 2014. године, усвојио 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗОВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ  

РЕПУБЛИЧКИХ ПЛАНИНАРСКИХ АКЦИЈА 
 

Члан 1. 
 

Планинарски савез Србије (у даљем тексту: Савез) организује републичке 
планинарске акције (у даљем тексту: РПА) с циљем да: 
1) подстакне окупљање чланства из свих крајева Републике; 
2) допринесе упознавању и повезивању планинарских организација (друштава, 

клубово и других) и чланства, стварајући тиме услове за чешћу и чвршћу 
сарадњу; 

3) допринесе афирмацији планинарства у срединама где се РПА организује и 
повезивању планинарске организације са локалном самоуправом, привредом и 
другим институцијама; 

4) омогући најширем кругу чланства да упозна ретко посећене и мало познате 
планине; 

5) обележи поједине значајне историјске датуме, места или сећања на личности и 
6) оствари и друге планинарске циљеве. 

 
Повремено у РПА може бити увршћена и друга, стручна или културна активност 

уколико је најтешње повезана с планинарством. 
 

Члан 2. 
 

Комисија за планинарство и пешачење (у даљем тексту: КПП) до 01.априла 
текуће године расписује конкурс за републичке акције у наредној години и о томе 
обавештава све чланице савеза. 

 
Члан 3. 

 
За организацију РПА може да конкурише свака чланица савеза, која има 

најмање 5 година искуства у организовању планинарских акција. 
Предност у добијању организације РПА имају: 

- чланице савеза које су на бодовној листи учешћа на РПА у протеклој години 
међу првих 10. 

- две најбоље оцењене Републичке акције од стране представника савеза. 
 

Члан 4. 
 

Чланице савеза подносе писмене пријаве КПП савеза до 10. маја текуће године, 
прихватајући у пријави све обавезе које произилазе из овог Правилника. 
 

Члан 5. 
 

Пријава садржи пун назив чланице савеза, седиште, место-терен одржавања, 
датум и трајање акције, кратак сценарио, извештај о досадашњем организовању 
планинарских акција, план акције са реалним трошковима према упутству 
Министарства омладине и спорта, име лица задуженог за организацију и податке 
нужне за контакт. 
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Члан 6. 

 
КПП савеза по прегледу приспелих пријава припрема нацрт предлога 

календара РПА до 31. маја текуће године. 
Закаснеле и непотпуне пријаве КПП неће разматрати.  

 
Члан 7. 

 
Број РПА у календарској години није ограничен. Размак између две РПА по 

правилу није краћи од 14 дана. У изузетним случајевима размак не може бити краћи 
од 7 дана. О изузетним случајевима одлуку доноси Начелништво Савеза.  
 

Члан 8. 
 

Једна чланица савеза може самостално у току календарске године да 
организује само једну РПА. 
 

Члан 9. 
 

Приликом утврђивања календара РПА КПА води рачуна о :  
1) учешћу чланова чланица савеза на РПА (масовност и учесталост); 
2) планинарској садржини и атрактивности планине и терена; 
3) равномерном временском распореду и одржавању у свим годишњим добима; 
4) територијалном распореду; 
5) обележавању јубилеја чланица севеза (десетогодишњица) или савеза; 
6) трајности традиционалних акција; 
7) давању значаја појединим активностима важним за планинарски покрет, као што 

су отварање новог дома или трансверзале. 
 

Члан 10. 
 

Предлог календара РПА на основу достављеног нацрта предлога КПП доноси 
Начелништво савеза. Управни одбор до 30.јуна утврђује календар РПА као и 
представнике Управног одбора или ове Комисије, који ће присуствовати појединим 
акцијама до краја календарске године.  

Начелништво савеза до 31. јула текуће године обавештава све чланице Савеза 
о календару, како би у своје планове могли уврстити и републичке акције. 

 
Члан 11. 

 
Чланица савеза којој је поверена организација РПА дужно је да најмање 45 дана пре 
њеног одржавања обавести све чланице савеза о организацији акције позивним 
писмом или у електронској форми. 
 

Члан 12. 
 

Обавештење садржи: детаљан план акције, који обухвата дужину стазе, врхове 
и висинску разлику, врсту терена, могуће начине доласка и ред вожње јавних 
превозних средстава, место окупљања, податке о смештају, исхрани и снабдевању 
водом, ценама, опреми, рок за пријаву, датум почетка и завршетка акције, 
евентуалном програму, као и о лицима задуженим за организацију и контакт са 
адресом и телефонима. 

 
Члан 13. 
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Организатор се обавезује да видно истакне знак савеза и Министарства 
омладине и спорта на штампаном материјалу и заставу савезау току акције. 

 
Члан 14. 

 
Чланица савеза која организује РПА може изузетно да КПП савеза, најкасније 

два месеца пре одржавања, предложи промену термина, наводећи разлоге и 
предлажући други термин, који се не поклапа са другом РПА. 

Уколико КПП оцени да су разлози оправдани, а нови термин прихватљив, може 
да да сагласност за промену термина,  

Уколико КПП не прихвати промену термина, акција се отказује.  
Чланица савеза која треба да организује РПА, у оба случаја из овог члана, обавезно 
је да обавести све чланице савеза најмање 30 дана раније. 
 

Члан 15. 
 

Организатор планира и изводи акцију придржавајући се постојећег Правилника 
о безбедности и одговорности у извођењу планинарских активности.  

Током извођења РПА обавезно је присуство лекарске екипе и чланова Горске 
службе спасавања (ГСС). О одржавању РПА организатор је дужан обавестити локалну 
самоуправу и средства информисања. 
 

Члан 16. 
 

Пријава учешћа на РПА врши се у року предвиђеном од стране организатора, 
са назнаком активности, броју учесника, вођа пута, времену доласка, смештају, 
исхрани и сл. а по доласку да у целини прихвати програм акције. За време акције, 
вођа сваке групе брине о свом чланству (смештај, безбедност, ред). Са организатором 
службено разговара само вођа групе. 
 

Члан 17. 
 

За учеснике који се не придржавају Правилника о безбедности и одговорности 
у извођењу планинарских активности и одредби из члана 16. овог Правилника и на 
тај начин ометају правилно извођење акције или руше углед планинарства, на 
писмени предлог организатора акције и/или представника савеза, који присуствује 
акцији, УО савеза може за одређени период забранити учешће на акцијама савеза. 

Временска казна може износити: 
6      месеци 
12      месеци 
24      месеца  
На изречену казну, кажњена чланица савеза или појединац може се жалити 

Већу части савеза. 
 

Члан 18. 
 

По завршетку РПА организатор је дужан да у року од 10 дана КПП достави 
писани извештај са фотографијама у штампаној и електронској форми, који садржи: 
сажет опис акције, број учесника, број и назив друштава која су учествовала, податке 
о дужини пређене стазе, висинској разлици, испењаним врховима, смештају, 
времену, евентуалним тешкоћама или ексцесима, именима водича, учествовању 
припадника Горске службе спасавања лекарске екипе, средстава информисања и 
представника локалне самоуправе и друге податке и оцене које организатор сматра 
важним. 
 

Члан 19. 
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Представник савеза који је одређен да присуствује акцији, отвара акцију, 

прати њен ток и даје КПП писмени извештај и оцену о истој у року од 7 дана по 
завршетку акције. 

 
Члан 20. 

 
Уколико је представник савеза одређен да присуствује акцији спречен да 

присуствује, о томе обавештава Председника КПП, уколико је Председник одсутан 
Начелника савеза, који треба да нађе замену. 
 

Члан 21. 
 

Чланица савеза која као организатор РПА не испуни обавезе из чланова 
11,12,13,14 и 15. губи право организовања републичке акције у наредне три године. 

 
Члан 22. 

 
Управни одбор на почетку сваке календарске године процењујње финансијску 

ситуацију Савеза и у складу са њом предвиђа материјалну помоћ којом ће ове акције 
помагати. Половина 50% предвиђене суме биће уплаћена по пријему обавештења, 
позива на акцију и предрачуна одређене врсте трошкова који гласи на савез  

После пријема комплетног писменог извештаја организатора и представника 
УО, Управни одбор одобрава исплату преосталог одобреног износа, (а на основу 
рачуна добијених од организатора акције, који гласе на савез), а исплата стварних 
трошкова ће се вршити после доношења одлуке о висини оствареног буџета. 

 
Члан 23. 

 
У случају да дође до отказивања РПА (чл. 14. став 2), Чланица савеза -

организатор је дужна да примљени аванс врати савезу у року од 15 дана од дана 
званичног отказивања акције  
 

Члан 24. 
 

Тумачење овог Правилника даје Управни одбор Савеза. 
 

Члан 25. 
 

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном 
за његово доношење. 

 
Члан 26. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења. 
 
 
 
Начелник 

Планинарског савеза Србије 
 

____________________ 
(Исо Планић) 

 
 
 
 

Председник 
Планинарског савеза Србије 

 
____________________ 

(Борис М. Мићић) 
 


