
Изборна платформа  

 

Покрет и спорт 

 

 

 Пре свега желим рећи да сам, без обзира на исход гласања, захвалан свима који су 

ми указали поверење, кандидовали и бар на тренутак помислили да ћу, заједно са мојим 

тимом, УО и Комисијама моћи успешно водити Савез кроз изазове који нас очекују. Хвала 

Драгославу Гогићу и Александру Марковићу јер су пристали да своје кандидатуре 

истакну на јединственој листи и на такав начин постану кандидати за најуже руководство 

Савеза. Посебну захвалност дугујем садашњем руководству Савеза, садашњем 

председнику и секретару који су ми током обављања дужности спортског директора 

пружали велику подршку у мом настојању да планинарску делатност ускладим са датим 

законским оквиром. Надам се да схватам обим посла и обавеза које имам намеру преузети. 

Од себе и свих оних који ће бити изабрани у органе ПСС очекиваћу да се према својим 

функцијама не односе као према признању већ као према обавези коју преузимају. 

Користим прилику да истакнем да успешно функционисање Савеза највише зависи од 

тимског рада свих оних који ће након избора преузети функције. Посао не раде вредни 

него многи. Од свих чланова Савеза очекујем да разумеју да Савез није тамо негде нека 

институција и канцеларија, Савез ће бити успешан само ако имамо свест да смо Савез сви 

ми. 

Планинарство у Србији се налази у фази трансформације која ће бити веома 

изражена у наредном периоду. Да ли при томе долази до промене суштине планинарских 

активности? Настанак планинарства као израза потребе успостављања и обнављања 

нарушене везе човека са природом везујемо за  простор Европе и време прве индустријске 

револуције, развоја саобраћаја, време урбанизације, француске буржоаске револуције и 

увећавања грађанског друштвеног слоја. Околности у којима су деловали планинари у 

Србији током 20. века битно су се измениле. Данас, када смо се одрекли вишедневног 

Табора планинара и манифестацију свели на два дана назвавши је Дани планинара готово 

нестварно звучи податак да су екскурзије Јосифа Панчића (идејног оснивача Српског 

планинског друштва) и његових студената трајале у просеку око 40 дана. Доба у којем 

живимо одликује брзина промена,  интернет, друштвене мреже, саобраћајна доступност, 

индивидуализам, персонализација и арденалинске активности. Планинарство се мења као 

и свет у којем живимо. Промене не можемо зауставити, али их можемо сагледати и 

усмерити. Суштинске промене започеле су 1997. године када је наш покрет правно 

уврштен у спортску активност. 

При свим тим променама чувајмо темеље планинарства, а то су присан и 

заштитнички однос према природи, хуманизам, идеализам и сарадња међу људима. Иако 

је планинарство по дефиницији и правном статусу спорт, не смемо занемарити нашу улогу 

у заштити природе планина, едукацији младих нараштаја и унапређењу туристичких 

потенцијала планинских подручја наше земље. Специфичност планинарског спорта и 

покрета је наше бреме али и наша компаративна предност. Једна од основних предности  

планинарства је да се њиме могу бавити све особе, без обзира на пол, узраст, статус, 

образовање... 

Планинарски спорт је саставни део планинарства у ширем смислу које осим спорта 

има и димензију покрета. Та двојност наше организације изражена је у нашим 



активностима и опредељењима. Да ли можемо избећи конфекцију и очекивати да се за нас 

кроји посебно одело?  

Током нашег четворогодишњег мандата залагаћемо се за очување традиционалних 

вредности планинарског покрета јер нас оне чине аутентичним. На том задатку ћемо 

радити сви, али ће главни терет активности носити Комисије које се старају о 

традиционалним планинарским активностима. Сарадњом са Министарствима за спорт, 

екологију, туризам, просвету и пројектним финансирањем овим активностима желимо 

осигурати одрживи развој.  

Други важан правац деловања биће усклађивање планинарских активности са 

правилима које нам одређује Закон о спорту и пратећи правни акти. Стратегија развоја 

планинарског спорта биће оквир и заједнички именитељ свим активностима које ће 

спроводити Управни одбор, Начелништво и Комисије Савеза. Сарадња са Спортским 

савезом Србије, Заводом за спорт и медицину спорта, Министарством за спорт и 

омаладину, регионалним и међународним асоцијацијама помоћи ће нам да своје циљеве 

остваримо уз што мање лутања. Остати у другој категорији спорта је приоритетни задатак 

новог руководства. 

 

 

Стратегија развоја планинарског спорта 

У Србији за период 2018-2022. године 

 

Претходна анализа 

 

‘’Спорт је део физичке културе који обухвата сваки облик организованог и 

неорганизованог обављања спортских активности и спортских делатности од стране 

физичких и правних лица у систему спорта, у циљу задовољења потреба човека за 

стваралаштвом, афирмацијом, физичким вежбањем и такмичењем са другима.’’ 

Члан 2, ст. 2 Закон о спорту 

''Спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према унапред 

утврђеним и познатим спортским правилима, која могу бити опште важећа за конкретну 

грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији је циљ, којем сваки учесник 

тежи, или победа противника или постизање извесног унапред одређеног спортског 

резултата.'' 

Члан 3 ст. 22 Закона о спорту 

 

Некада се ниво достигнутих способности исказује кроз такмичење са другима и 

настојање да се оствари максимални резултат, док се некада ради о такмичењу са самим 

собом или, пак, о физичкој активности усмереној на унапређење здравља или на психичку 

релаксацију. 

Најшире гледано планинарски спорт је активност у којој кретање по планинарским 

спортским теренима врши сопственим снагама из спортских побуда. 

 

 У поглављу број 7 Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014-

2018. године, наведена су четири приоритета Стратегије и то: 

 развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, 



 повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење 

спортске рекреације, 

 развој и унапређење врхунског спорта и 

 развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 

 Наведени приоритети, поклапају се и са приоритетима Планинарског савеза Србије 

за развој планинарског спорта, те ће као такви бити саставни део и Стратегије развоја 

планинарског спорта. 

   

Разрада Акционог плана за спровођење Стратегије у развоју планинарског спорта у 

Републици Србији за период 2018-2022. годинe 

 

 

I ОПШТИ ЦИЉ  

Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт 

 

Члан 143 ст. 1 Закона о спорту: „Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата 

организоване наставне и ваннаставне спортске активности у области школског физичког 

васпитања, укључујући и школска спортска такмичења које се спроводе у оквиру 

школског система у складу са наставним планом и програмом, утврђеним у складу са 

законом.“ 

Члан 143 ст. 3 Закона о спорту: „Организовано ваннаставно бављење спортским 

активностима ученика и студената спроводи се кроз школске, односно студентске 

спортске секције, које организују школе и високошколске установе.“ 

Законом о основном образовању и васпитању дефинисане су слободне активности 

ученика. 

Члан 42 ст. 2 Закона о основном образовању и васпитању: „ Слободне активности 

организују се у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.“ 

Члан 42 ст. 3 Закона о основном образовању и васпитању: „ Школа посебну пажњу 

посвећује формирању музичке и драмске групе ученика, школског листа, фолклора и 

спортских секција.“ 

Законом о средњем образовању и васпитању су, такође, дефинисане слободне активности, 

које се спроводе кроз рад секција (члан 14 Закона) и програм школског спорта. 

Члан 18 ст. 3 Закона о средње образовању и васпитању: „Школа може да сарађује и са 

локалним спортским организацијама.“ 

Члан 23 ст.1 Закона о средње образовању и васпитању: Школа може да има своје ученичке 

организације, а може да се повезује и са организацијама ван школе (Црвени крст, 

организација горана, планинара, извиђача и слично), у складу са законом. 

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и организација у области спорта и 

подстакнути програми у спортовима који привлаче децу и омладину 

 

АКТИВНОСТИ-Подизање нивоа сарадње између школа и организација у области спорта у 

циљу повећања обухвата бављења деце и младих спортским активностима и физичким 

вежбањем 



 ПСС-Подизање нивоа сарадње између школа и планинарских организација (ПСС, 

регионалних планинарских савеза и превасходно планинарских клубова) у циљу повећања 

обухвата бављења деце и младих планинарским спортом, путем:  

 1-достављања школама Стратегије развоја планинарског спорта у Републици 

Србији за период 2018-2022. године, преко локалних клубова уз позив за сарадњу 

 2-достављање школама плана активности локалних планинарских клубова, 

 3-одржавање промоција планинарских клубова у школама 

 4-одржавање основне планинарске обуке у школама 

 5-одржавање обуке из планинарске оријентације 

 6-презентација Трекинг лиге Србије и Војводине 

 7-презентације других планинарских дисциплина и демонстрација, уколико је 

могућа 

 8-обука наставника-професора који воде секције у одређеним планинарским 

дисциплинама и/или за планинарског водича 

 9-вођење ученика на промотивна пешачења у околини места у ком се школа налази 

 10-вођење ученика на промотивне једнодневне планинарске акције 

 11-одржавање заједничких састанака наставник-професора физичке културе и 

планинарских водича/тренера других специјалности 

 12-склапање протокола о сарадњи одређене школе и планинарског клуба 

 13-конкурисање заједничким пројектима (школа и планинарски клуб) код јединица 

локалне самоуправе, ради добијања средстава за остваривање заједничких планова у 

области планинарског спорта (нпр. обуке ученика у техничким планинарским 

дисциплинама) 

 14-организација сусрета младих планинара.   

  

Задатак број 1 

МЕРЕ/ЗАДАЦИ: Успостављање сарадње и партнерских односа између школа и 

организација у области спорта на популарисању спортских активности и укључивања деце 

и младих у организоване облике бављењем спортом и физичким вежбањем у оквиру 

организација у области спорта 

 ПСС-Успостављање сарадње и партнерских односа између школа и планинарских 

клубова на популарисању планинарења и укључивање деце и младих у бављење 

такмичарским планинарским дисциплинама у оквиру планинарских клубова, што се 

постиже претходно наведеним активностима од 1-12 

 

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ: Број деце и младих који су се укључили у спортске 

активности у организацијама у области спорта кроз сарадњу тих организација и школа 

 ПСС-Број деце и младих који су се укључили-постали чланови планинарских 

клубова кроз сарадњу тих клубова и школа, што је лако мерљиво, достављањем тих 

података Планинарском савезу Србије од стране планинарских клубова 

 

ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ: ПСС, ЈЛС, ТСС, СШССС, УССС, АВУ 

 

Задатак број 2 

МЕРЕ/ЗАДАЦИ:Реализовање програма и пројеката унапређења спортских активности 

деце и младих у спортовима који их привлаче 



 ПСС-Реализовање програма и пројеката унапређења спортских активности деце и 

омладине у различитим планинарским дисциплинама које их привлаче, што се постиже 

претходно наведеним активностима од 4-8 и 12-13 

 

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ: Број реализованих програма и пројеката 

 ПСС-Број реализованих програма и пројеката, што је лако мерљиво, односно 

видљиво из годишњих извештаја које планинарски клубови достављају Планинарском 

савезу Србије 

 

ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА И ПАРТНЕРИ: ПСС, ЈЛС, СШСС, ТСС, АВУ 

 

РОКОВИ АКТИВНОСТИ: Континуирано 

 

РЕСУРСИ: Буџет 

 

II ОПШТИ ЦИЉ  

Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације. 

 

1.ПОСЕБАН ЦИЉ 

Повећавање обима и учесталости спортских рекреативних пешачких активности грађана у 

окружењу. 

 

Активности: Спровођење акције ЈЕДАН ВИКЕНД У МЕСЕЦУ У ПРИРОДИ или 

СВАКОГА МЕСЕЦА ВИКЕНД У ПРИРОДИ или ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО ВИКЕНД У 

ПРИРОДИ 

 

Индикатори активности: континуирано спровођење акција, повећање броја евидентираних 

учесника акција, повећање броја чланова организације 

Носиоци: Клубови ПСС 

Ресурси: Пројектно финансирање од стране локалних самоуправа 

Рокови активности: трајно 

 

III ОПШТИ ЦИЉ  

Развој и унапређење врхунског спорта 

 

1.ПОСЕБАН ЦИЉ  

Успешно организовање и реализација успона на до сада неиспењане (од стране српских 

планинара) врхове више од 8000 метара 

 

Активности: усвајање пројекта успона планинарске репрезентације на високе врхове, 

именовање селектора репрезентације, формирање тима, реализација циља успоном на 

високе врхове 

Индикатори активности: успешна реализација високогорских успона 

Носиоци: Комисија за високогорство ПСС 

Ресурси: буџетска средства, донације,  



Рокови активности: континуирано једна експедиција годишње 

 

2.ПОСЕБАН ЦИЉ 

Успешно организоване врхунске алпинистичке успоне у иностранству 

 

Активности: усвајање пројекта успона алпинистичке репрезентације, именовање 

селектора репрезентације, формирање тима, реализација циља успонима 

 

Индикатори активности: Остваривање врхунских резултата у дисциплини алпинизам.  

Носиоци: Комисија за алпинизам ПСС 

Ресурси: Буџет, спонзори 

Рокови активности: континуирано, једна експедиција годишње 

 

3.ПОСЕБАН ЦИЉ 

Континуирано успешан наступ наших пењача на европским и светским такмичењима у 

пењању у леду 

 

Активности:  

Стварање услова за припреме спортиста;  

стварање услова за континуирано наступање наших спортиста на регионалним 

такмичењима; 

едукативни кампови за младе талентоване такмичаре 

Индикатори активности: повећање броја такмичара, остваривање врхунских резултата 

Носиоци: Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулинг 

Ресурси: буџет, спонзори 

Рокови активности: континуирано 

 

4.ПОСЕБАН ЦИЉ 

Континуирано успешно наступање на међународним такмичењима у планинарској 

оријентацији 

 

Активности: 

Стварање услова за припреме спортиста;  

стварање услова за континуирано наступање наших спортиста на националним 

такмичењима; 

едукативни кампови за младе талентоване такмичаре 

 

Индикатори активности: повећање броја такмичара, остваривање врхунских резултата 

Носиоци: Комисија за такмичарску планинарску оријентацију 

Ресурси: буџет, спонзори 

Рокови активности: континуирано 

 

5.ПОСЕБАН ЦИЉ 

Увођење система рангирања клубова ПСС према активности 

 

Активности: 



Писање предлога Правилника о бодовању планинарских спортских активности 

Расправа и усвајање пределога Правилника о бодовању планинарских спортских 

активности 

 

Индикатори активности: повећање квалитета и масовности планинарских спортских 

такмичења 

Равномеран развој планинарских спортских дисциплина у планинарским клубовима  

Носиоци: Такмичарска комисија и Комисије ПСС 

Ресурси: буџет, спонзори 

Рокови активности: континуирано 

 

 

IV ОПШТИ ЦИЉ 

Развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 

1.ПОСЕБАН ЦИЉ 

Уређење и промовисање мреже планинарских објеката и њихова категоризација  

 

Активности: 

Стандардизација прописа који уређују проблематику уређења и категоризације објеката 

Израда регистра планинарских објеката  

Категоризација планинарских објеката 

 

Индикатори активности:  

Правно уређена и безбедна експлоатација планинарских спортских објеката 

Регистар спортских објеката 

Развијена мрежа спортских објеката која омогућава експлоатацију планинарских 

спортских терена 

Носиоци:Комисија за планинарске објекте, Комисија за регистар 

Ресурси: Буџет, ЈЛС 

Рокови активности: континуирано 

 

2.ПОСЕБАН ЦИЉ 

Успостављање система опремања, старања, надзора, експлоатације и промоције 

планинарских терена 

 

Активности: 

Стандардизација прописа који уређују проблематику уређења планинарских терена 

Израда регистра планинарских терена  

Именовање старатеља над планинарским теренима 

Промовисање планинарских терена помоћу електронских медија; равномерна 

експлоатација планинарских терена; одрживи развој и изградња нових терена 

 

Индикатори активности: 

Правно уређена и безбедна експлоатација планинарских спортских терена 

Регистар спортских терена 



 

Носиоци: Комисија за планинарске терене, Комисија за регистар 

 

Ресурси: Буџет, ЈЛС 

Рокови активности: Континуирано 

 

 


