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Образац 7 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

 ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Назив програма  Основни програм Планинарског савеза Србије преко 

којег се остварује општи интерес у области спорта, 

укључујући и унапређење здравља спортиста, 

унапређење стручног рада и стручног оспособљавања 

у спорту. 

Назив носиоца програма  Планинарски савез Србије, специјалистичке комисије 

ПСС, Начелништво ПСС, планинарска 

друштва/клубови 

Телефон 011-33 43 103 

Факс 011-32 31 374 

Е-маил office@pss.rs 

Адреса 11000 Београд, Андрићев венац 2 

Лице овлашћено на 

заступање 

Борис М. Мићић 

Руководилац програма Бранислав Божовић 

Број уговора 451-02-39/2016-03 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

Почетак реализације 01. јануар 2016. године 

Завршетак програма 31. децембар 2016. године 
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2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути: 

Програмски циљеви развоја планинарског спорта и активности спроводе се на 

основу усвојене програмске стратегије која је заснована на вишедеценијском 

искуству рада и развоја планинарске организације. 

Постављени циљеви у Програму за 2016. годину остварују се у разноврсним 

планинарским спортским дисциплинама: планинарске акције и високогорски успони, 

алпинистички успони  према степену тежине и достигнутим висинама, спортско 

пењање у природној стени са такмичењима на домаћем и међународном нивоу, 

такмичења у планинарској оријентацији, такмичења у планинарском трекингу, као и 

развоју дисциплине пешачења  у отвореној природи и урбаном окружењу, кроз 

програм укључивања свих слојева грађана. 

Циљеви у обуци чланова планинарске организације са подизањем нивоа савремених 

планинарских знања и вештина остварују се кроз  разноврсне вежбе, семинаре и 

течајеве (служба планинарских водича, горска служба спасавања, алпинизам, 

спелеологија, спортско пењање, маркирање планинарских путева). Ово 

оспособљавање и усавршавање кадрова за планинарска знања и вештине у свим 

дисциплинама јесу један од најзначајних циљева Савеза. 

 Стандарди и критеријуми у 2016. у свим областима активности планинарских 

спортских дисциплина, техничке опреме, нивоа и квалитета обуке и усавршавања 

специјализованих звања у планинарству, спроводе се до нивоа достизања и 

лиценцирања према важећим стандардима међународне планинарске асоцијације 

(УИАА). 

Циљеви  међународне активности  остварују се кроз  сталну  сарадњу, јачање и 

размену информација, знања и искустава на међународним акцијама, такмичењима, 

пројектима на билатералном и мултилатералном нивоу. 

Циљеви афирмације вредности планинарске организације спроводе се кроз 

активности издавања планинарске литературе, периодичног часописа, издавања  

планинарских карата, организовања изложби, предавања, академија, јавних 

спортских приредби и акција (сајмови, акције пешачења у градовима итд.), 

наступима у јавним медијима. На друштвеном организовању циљеви рада у Савезу 

усмерени су  на прилагођавање организационе структуре према  захтевима које је 

поставио нови Закон о спорту. 

3. У којој мери је програм реализован 

Планинарски савез Србије окупља 157 планинарских клубова или друштава са 

укупно 13986 чланова. 

Програмска активност Савеза,  планинарских клубова и друштава је обимна и 

разноврсна. Највећи број акција организују се волонтерски и на принципу 

самофинансирања појединаца и делом буџетских дотација као и локалном нивоу. 
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У Програму за 2016. годину у делу домаћег програма планирано је 90 разноврсних 

активности из оквира организационе структуре Савеза (планинарски  успони и 

акције, алпинизам, планинарски водичи, спортски пењачи, горска служба спасавања, 

спелеологија, планинарска орјентациона такмичења, трасирање и уређивање 

планинарских стаза, семинари и усавршавања, издавачка делатност).  

Од планираних 90 реализовано је 96 активности са минималним изменама у 

оквиру појединих акција и локалности одржавања. У овај број реализованих 

акција укључено је 9 акција из програма пешачења у градовима Србије 2016. 

У делу међународног програма за 2016 планирано је и реализовано 24 разноврсне 

активности (успони и експедиције, оријентациона такмичења, семинари, пројекти, 

међународни   састанци асоцијација и комисија).  

На нивоу клубова уз подршку и координацију Комисије за високогорство и 

експедиције Планинарског савеза Србије остварено је 23 високогорских успона и 

експедиција, на 22 врха преко 4000 мнв, из 28 клубова, са 265 планинара. 

4. Опис постигнутих резултата: 

Планинарске акције из програма за 2016. годину  организовао је Планинарски савез 

Србије у сарадњи са клубовима/друштвима уз подршку  и координацију 

специјализованих стручних комисија Савеза. 

Резултати су  примерени активностима од локалног до републичког нивоа,  

захваљујући пре свега доброј организацији и eнтузијазму планинара који су 

заинтересовани за остваривање што квалитетнијих резултата. 

У извештају су приказани значајнији постигнути резултати у оквиру активности у 

2016. години. 

4.1 Масовне планинарске акције (успони, походи, маратони, табори и др.) 

4.1.1 Републичке планинарске акције (са освојеним статусом)  одржане су 

на  13 локација у планинама Србије, са разноврсним активностима у 

организацији локалних  планинарских  клубова и друштава и уз 

финансијску помоћ Планинарског савеза Србије и Министарства 

омладине и спорта. Статус Републичких планинарских акција имају и 

одржане акције: Међународни планинарски маратон на Фрушкој гори и 

акција Дани планинара Србије на Јастрепцу. 

4.1.2 Традиционалне планинарске акције одржане су на 31 локацији у 

организацији локалних планинарских клубова /друштава. 

Преглед значајних акција: 

 - „11. Павласов меморијал“, одржан 23. јануара 2016. Организатор 

ПУ ПСД „Поштар“ Нови Сад. Учествовало 140   планинара из 22 

клуба 
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- „8. Светосавски поход на Црни врх“, одржан 30.јануара 2016. 

Организатор ПСД „Јухор“ из Јагодине. Учествовало304 планинара из 

35 клубова, 

- „21. осмомартовски сусрет планинара на Фрушкој гори“ одржан 

12.03.2015., организатор ПД „Змајевац“ из Врдника, . Учествовало  506 

планинара из 33 клубова,, 

- „18. Поздрав пролећу“, одржан 20. марта на Озрену, у организацији 

ПСД „Брђанка“ уз учешће 523 планинара из 23 клуба, 

- „6. међународни успон на Руј“ одржан 11.06.2016. Учествовали 

планинари из Србије 620 и Бугарске 600, Организатор ПК „Руј 1706“ 

из Бабушнице, 

- „6. Успон на Оштру чуку“  24.09.2016. са 530 планинара из 35 

клубова, 

- Акција „Стазама Колубарске битке“ одржана је 26. новембра 2016. 

уз учешће 573 планинара из 36 клубова. 

 Акција „Дани планинара Србије“ одржана је на Јастрепцу 02.- 

04.07.2016. године. У програму су реализоване разноврсне планинарске 

дисциплине: пешачење, успони, специјализоване вежбе, планинарска 

такмичења, образовна и популарна предавања за учеснике и околно 

тановништво. Присуствовало 555 учесника из 45 клубова чланица ПСС. 

 „36. Међународни планинарски маратон на Фрушкој гори,“ одржан 

је 23. и 24. априла 2016. На старту маратона било је 13757 учесника. 

Учесници су прелазили трасе 19 стаза различите дужине према свом 

избору, од рекреативних до маратонских и ултра маратонских. Поред 

планинара на маратону су учествовали и бројни спортисти и 

рекреативци. 

 Акција „Зимски успон на врх Трем“ (Сува планина) одржана је 20. 02. 

2016. У успону је учествовало 822 планинара из 77 планинарских 

клубова, 15 из Македоније, 1 из Црне Горе, 12 из Републике Српске и 4 

из Словеније. 

 Планирана Републичка акција „Нарцису у походе“ одржана је 

15.05.2016. године уз учешће 546 планинара из 47 клубова/друштава  

 „Дан чистих планина“ одржана је 24 - 26.09.2016 уз учешће 931 

планинара из 45 клуба/друштва као 91 планинар из 6 клубова из 

иностранства 

4.1.3 Акције из Програма „ Пешачења и планинарење“ 

Програм "Пешачење и планинарење" организован је у више градова 

Србије од 2014. до 2016. године. 
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Организатори и углавном успешни домаћини били су "тимови" 

планинара из локалних друштава. У већини места није изостала 

подршка локалне управе. 

Акције из Програма „Пешачење и планинарење“ у 2016. године одржана 

је у 9 градова Србије (Београд, Ваљево, Нови Пазар, Панчево, Вршац, 

Врање, Крагујевац, Нови Сад и Димитровград). Све акције организоване 

су од стране локалних планинарских клубова уз сталну координацију  

Планинарског савеза. 

Бројност учесника кретала се по акцијама од 100 до 4500 у зависности 

од успешности организовања а такође од нивоа подршке локалних 

управа и институција. Укупан број на свим акцијама био је око  8500 

учесника. 

Као резултат програма „Пешачење и планинарење“ 2014 – 2016 Управни 

одбор ПСС је у оквиру припреме Програма и Плана акција републичког 

савезаза 2017. годину донео одлуку да покрене организовање 

јединствене Републичке акције под називом "Дан пешачења у Србији"од 

2017.године. За покретање акције одабран је датум 16.септембар 

(субота) 2017. године. Акција је уписана у званични Календар акција 

Републичког савезаза 2017. Намера и циљ јесте да се ова заједничка РА 

одржава сваке године и одређује се за дан субота другог викенда у 

месецу септембру. 

Напомена: У извештају су наведене познатије масовне акције у току 2016. 

године, мада је велики број других масовних акција изведен са 

веома великим бројем учесника што се може видети из техничких 

извештаја у документацији Савеза. 

4.2. Експедиције и високогорски успони 

У 2016. години,  уз подршку и координацију Комисије за високогорство и 

експедиције  Планинарског савеза Србије остварено је 23 високогорских 

успона и експедиција, на 22 врха преко 4000 мнв,  из 28 клубова, са 265           

планинара.  

У оквиру ових успона посебно истичемо „ Прву женску експедицију“ из Србије 

на врх Тарпу Чули, 5663мнв у Хималајима у организацији „Extreme summit 

team“ из Београда, као  и успон   на врх ПИК Лењина 7134 мн, ПК „Балкан“ 

Београд. 
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ВИСОКОГОРСКЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ ИЗ СРБИЈЕ 2016. 

 
Датум организатор врх 

1

. 
31.1.2016. ПК “Предејане“ Предејане Аконкагва 6962м 

2
. 14.01.2016. ЖПК „Спартак“ Суботица Охос дел салдо 6893м 

3

. 05.08.2016. ПСД „Желзничар“ Нови Сад Сток Кангри 6153м 

4

. 09.11.2016 „Extreme summit team“ Лобуче 6119м 

5

. 10.01.2016. ЖПК „Спартак“ Суботица Сан Франциско 6016м 

6

. 30.01-10.02. Пк „Железничар 2006“ Врање Ухуру пик 5895м 

7
. 11.09.2016. „Extreme summit team“ Дамаванд 5671м 

8

. 12.07.2016. ПК „Балкан“Београд Западни Елбрус 5642м 

9

. 
05.01.2016. ЖПК „Спартак“ Суботица Toko 5604m 

1

0

. 

06.01.2016 ЖПК „Спартак“ Суботица Laskar 5595 

1

1

. 

06.01.2016 „Extreme summit team“ Kalapatar 

1
2
. 

26.01.2016. СУ ПСД „поштар“ Нови Сад Чакалтаја  5430м 

1
3 26.01.2016. ПК “Предејане“ Предејане Пико де Бонете 

1

4

. 

07.04.2016. ПК „Балкан“Београд Казбек 5047м 

1

5 26.06.2016. ЖПК „Спартак“ Суботица Тетнулд  4858м 
1
6
. 

18.06.2016. ПК “Предејане“ Предејане Мон Блан 4807м 
1

7

. 

27.06.2016. ПК “Предејане“ Предејане  Монте росо 4634 м 

1

8

. 

26.06.2016. ПК “Предејане“ Предејане Кастор 4228 м 

1
9
. 

17.02.2016. ПК „Балкан“Београд Џебел Тубкал 4165 м 
2

0

. 

26.6.2016. ПК “Предејане“ Предејане Полукс 4086м 

2
1
. 

14.06.2016. ПК “Предејане“ Предејане Гранд Парадисо 4061 м 
2
2

. 

25.07.2016. ПК“Победа“ Београд Доме де неигде десцрис 

2
3
. 

30.07.2016. ПК „Железничар“ Београд Гросглокнер 3798.м 
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ДОСТИГНУТИ ВРХОВИ ПРЕКО 4000 м 

 Врх Висина 
мм/м/нмв 

Укупно попело 

1. Аконкагва - Анди 6962 2 

2. Охос дел салдо - Анди 6893 1 

3. Сток Кангри - Хималаји 6153 1 

4. Лобуче - Хималаји 6119 3 

5. Сан Франциско - Анди 6016 1 

6. Ухуру пик-Килиманџаро 5895 2 

7. Дамаванд 5671 15 

8. Западни Елбрус Кавказ 5642 37 

9. Токо - Анди 5604 4 

10. Ласкар- Анди 5595 4 

11. Калапатар-Хималаји 5545 8 

12.,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
,,,,,

Чакалтаја-Анди 5430 1 

13. Пико де Бонете- Анди 5077 2 

14. Казбек- Кавказ 5047 26 

15. Тетнулд - Кавказ 4858 1 

      16. Мон Блан- Савојски Алпи        4807 24 

      17. Монте Роса-Алпи        4634 5 

      18. Кастор - Алпи        4228 12 

      19. Џебел Тубкал        4165 39 

      20. Полукс- Алпи        4086 3 

      21. Гранд Парадисо-Алпи        4061 9 

      22. Доме де Неигде дес   Екринс        4015 2 

       23. Грос глокнер-         3798 44 

    

  

 4.3. Такмичења у планинарским спортовима   

4.3.1 Спортско пењање на природној стени за 2016. годин. (Државно првенство) 

одржано је у две дисциплине,тежинско и брзинско:  

- I коло,тежинско и брзинско, 16. и 17. јул Ужице, опремљено  20 нових 

смерова, 25 такмичара 
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- II коло, 3. И 4 септембар, Хрта код Пријепоља, 20 такмичара, 19 нових 

смерова 

- За јуниоре друго коло је одржано у Ужицу 8. октобра  

- Промоција дисциплине болдер одржана је Вршачком брегу уз учешће 13 

омладинаца а уређено је 20 нових болдер линија. 

- Пењачи су учествовали и на такмичењима у Македонији, Бугарској, 

Хрватској Босни 

4.3.2 Такмичења у планинарској оријентацији у 2016. години.   

А) Лига Србије у планинарској оријентацији одржана је у шест кола: 

Прво коло: Фрушка гора, 11. март 2016. у организацији ПСД „Стражилово“,  

Семска Каменица;  учетвовало  8 клубова 26 екипа (78такмичара). 

Друго коло:  Авала 22.05.2016., у организацији ПСК „Авала“ Београд, 

учествовало 10 клубова са 21 екипом (63 такмичара) 

Треће коло Хомоље-Ждрело: 10. септембра  у организацији ПК“ Вукан“  

Пожаревац и ПК „Челик“ Смедерево учествовало 6 клубова  са 16 екипа (48 

такмичара) 

Четврто коло: Рајац 29.09.2016. године,у организацији ПК „Победа“ из 

Београда, са 6 клубова из Србије и 4 из иностранства, укупно 25 екипа (75 

такмичара). 

Пето коло: Авала,  ноћно оријентационо такмичење, 22/23. октобар, у 

организацији ПСК „Авала“, учествовало   5  клубова са 7 екипа (21 такмичар). 

Шесто коло: Пасјача, 29. септембар, у организацији ПСК „Топлица“, 

учествовало 6 клубова (59 такмичара). 

Б) Такмичење за првенство државе  

Првенство државе у планинарској оријентацији одржано је 02. јула 2016. на 

Јастрепцу у оквиру акције „Дани планинара Србије. Учествовало је 8 

планинарских клубова са 20екипа (60 такмичара) 

Првенство Балкана у планинарској оријентацији (чланица БМУ) одржано је у 

Словенији на Покљуки од 30. Септембра до 2 октобра. Учествовало 14 

такмичара из Србије. 

4.3.3 Планинарско такмичење у трекингу „ Трекинг лига Србије“ 

У току 2016. године  у такмичењу је одржано 7 кола. 

- Прво коло, 28.03.2016.године, Вршачке планине, 209 учесник, 

- Друго коло, 16.04.2016.године,Буковик Г. Трепча, 114 учесника, 

- Треће коло, 04.07.2016. године, Злот, 104 учесника, 

- Четврто коло, 09.07.2016. године, Соко бања, 134 такмичара,  

- Пето коло,  21.082016. године Косјерић, 147 такмичара, 

- Седмо коло, 16. Окотоба 2016. године Грза (Кучај) 132 такмичара, 
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„У оквиру Дана планинара“ на Јастрепцу 02. јула одржано је промо трекинг 

такмичење уз учешће 24 планинара. 

4.4 Алпинистички успони у високим стенама  

Алпинистичка активност у оквиру Комисије за алпинизам која окупља 11 

алпинистичких  одсека и  секција  по клубовима, одвијала се на  пењалиштима у 

планинским масивима Србије, и иностранству. 

- Међународне алпинистичке активности- камп алпиниста, Савојски Алпи 2 учесника,  

Метеори Грчка 8 учесника, 

- Алпинистички табор у Сићеву 20.до 22 мај 2016. године са 62 учесника. 

- Зимски  алпинистички табор  Дурмитор  (Црна Гора) , 26.02. до 04.03.2016. са 168 

учесника , 

- Алпинистички успони у високим стенама  у 2016. години извођени су у 

пењалиштима Србије (Овчарско кабларска клисура, Сићевачка клисура, Горњачка 

клисура, Хомољске планине и Бељаница, Борски сто, Велики гребен, Кањон Дрине), 

- алпинистички успони извођени су у пењалиштима у иностранству( 

Француска,Швајцарски алпи, Аустрија, Италија, Словенија, Хрватска, Македонија, 

Црна Гора). 

 

4.5 Планинско трчање: 

У току 2016. године реализовано је 4 планинске трке: 

- Планинска трка на Тари 27.05.2016.-организатор ПК Алти 

- Планинарска трка у Јелашници, 17.06.2016.- организатор СПК Трибе 

- Планинска трка на Проклетијама, 08.07.2016.- организатор ПК Раднички 

- Планинска трка на Космају 15.10.2016.- организатор ПК Гребен   

4.6 Спелеологија: 

Активности спелеолога обухватиле су у 2016:  

- Топографска снимања спелеолошких објеката на Бељаници, 

- Међународна спелеолошка акција „Јерма 2016“ уз учешће 14 Бугарских и 6 српских 

спелеолога,, 

- Основни кура спелеологије  у Владичином Хану 01.04. до 08.05. учествовало 4 

спелеолога и 4 инструктора     

- Истраживања „Церјанске пећине“, спуштање у Крављанску јаму 

 03.- 05.07. 2016. 

- Међународна акција истраживања пећина на Светој Гори у сарадњи са Бугарским 

спелеолошким Савезом од 0. 16. октобра 2016. године. 

4.7 Техничке вежбе и тренинзи: 

4.7.1 Горска служба спасавања 

У оквиру  одржавања спремности  и усавршавања  за потребе спасавања у свим 
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условима лети и зими  како за потребе планинарске организације тако и за опште 

потребе грађана Србије у условима инцидената и катастрофа изведене су  вежбе 

спасавања републичке службе и локалних станица чланова Горске службе 

спасавања, алпиниста и спелеолога у различитим техничким и сезонским 

условима, стенама, пећинама, високим зградама, рекама. 

4.8 Обука и усавршавање кадрова 

У 2016. години  извођена је редовна  обука за почетнике у планинарским 

специјалностима  као и усавршавање за виша звања у планинарском спорту. 

4.8.1 Алпинизам; 

- Основни зимски алпинистички курс, Дурмитор 26.02-04.03.2016. са 9 учесника, 

- Табор алпиниста Сићево  20.-22. мај 2016. год. 

- Летњи алпинистички течај  Горњачка клисура 21.09. до 31. 10.2016. год. 

- Дисциплина Пењање у Леду , међународни семинар  за обуку, Француска 21-

27. фебруар 2016. год. - 1 учесник, 

- Дисциплина Драј Тулинг (DRY TOOLING) , радионица за обуку, у 

Хрватској и Словенији. 

4.8.2 Спелеологија: 

- Основни спелеолошки курс „Владичин Хан. од 01.04. до 08.05.2016., 

- Камп за младе перспективне спортисте спелеологе, Овчар Бања 25-27. 09. 2016. 

-16 учесника. 

4.8.3 Спортски пењачи:  

- Посете спортских пењача  међународним пењалиштима: у 2016. години 

спортски пењачи су имали активности на пењалиштима у Хрватској, 

Словенији, Бугарској, Грчкој, БиХ, Македонији и Црној Гори. 

- Одржани су курсеви за уређиваче смерова на природним стенама, курс за  

стицање спортско пењачких звања и извршено је уређење и реболтовање 

смерова у природним стенама на пењалиштима у Сићеву, Каблару, кањону 

Ресаве, Крњаче код Прибоја, Љубовије и Комарана. 

- Кампови за перспективне  младе спортисте-пењаче одржани су у Овчар 

Бањи у септембру 2016. према Програму Министарства омладине и спорта. 

4.8.4. Планинарски водичи  

Обука планинарских водича  извођена је према Програму обучавања и 

усавршавања  водича усаглашеног  са Комисијом за стандарде UIAA 

(Међународна планинарска  асоцијација), усвојеног 2013. године: 

- Обука за водиче треће категорије 
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- Пријемни испит за кандидате за летњу обуку водича III категорије 

организован је 4. маја 2016. у  планинарском  дому „Чарапићев брест” на 

Авали.  

- Семинар за водиче треће категорије је одржана од 31.07. до 09. августа 2016. 

године на Јадовнику (Сопотница).  Звање водича треће категорије стекло је 42 

учесника. 

- Збор планинарских водича одржан је у Београду 03. 12. 2016. год. 

4.8.5 Горска служба спасавања ; 

Течај за почетнике, спасиоце-приправнике, одржан је у периоду септембар - 

децембар 2016. године, са претходно спроведеним пријемним испитом. 

4.8.6 Планинарска оријентација 

- Течај за основну обуку оријентираца, одржан је током 18 - 20. марта 2016.  

године на Рајцу  у организацији ПК „Победа“, са 47 полазника, 11 клубова, 

- Камп за перспективне  младе спортисте-планинаре у планинарској 

оријентацији одржан је 28-30.11. 2016.  у  Овчар Бањи, 32 учесника. 

4.8.7 Течајеви за маркирање планинарских стаза и путева као спортских    

објеката  

- Републички  семинар за маркирање и уређење планинарских путева и стаза 

одржан је 5-6 новембар  2016. године на Рајцу са 36 учесника. 

4.9 Европски пешачки путеви 

- Присуство, 47. годишњој скупштин  Европске пешачке асоцијације, 07. – 10. 

септембар, Хеселхолм, Шведска, 

- Пристуство манифестацији „Еурорандо 2016“, од 10 до 16. септембра 2016. године, 

покрајна Сконе, Шведска, 

- Присуство Генералној скупштини УИАА 12.-16. октобра у Италији (Бресаноне-

Бриксен). 

4.10. Издавачко пропагандне активности 

Поред великог обима пропагандних активности у оквиру годишњих програма Савеза 

и планинарских клубова изведене су следеће значајне издавачко пропагандне  

активности: 

4.10.1 Издавање редовног тромесечног часописа „Планинарски гласник“  

У 2016. години издата су четири броја (84, 85, 86, 87). Тираж часописа је 500 

примерака. Часопис је  регистрован и каталогизиран у Народној библиотеци  

Србије. 

4.10.2 Издавање годишњег Планера за 2017. годину са пригодним садржајем о  

Планинарству и планинарском спорту.    

4.10.3 Израда кратког ТВ филма „Скупштина  у Новом Пазару. 
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4.10.4 Израда кратког ТВ филмова „са Збора водича , Дана планинара Србије. 

4.10.5 Наступ на Сајму спорта Србије од 27. до 29. новембра 2016. године. 

4.10.6 Презентације издања планинарске књиге, Драгане Рајбловић, прве 

планинарке из Србије о успону на М. Еверест „Мој Еверест – сан у јави“, 

Већина републичких планинарских акција била је објављивана на телевизијским  

каналима РТС, локалних станица као и других ТВ канала. 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом: 

Планинарску организацију Србије   чини 157 планинарских друштава/клубова са 13986 

чланова. 

У организацији Савеза, регионалних савеза и клубова годишње се изведе више од 3000 

разноврсних акција, као и активности Комисија за планинарске специјалности и 

такмичарске спортове. 

На овим акцијама учествује велики број чланова планинарске организације што годишње 

износи више од 50.000 чланова. 

Број учесник на акцијама је углавном већи јер се акцијама прикључују и грађани који 

нису чланови планинарске организације. То је један од начина за придобијање новог 

чланства. 

Структура учесника на акцијама је веома разноврсна, старосна доб, пол, физичка 

спремност, техничка спремност тако да свако може одабрати  активност и дисциплину 

према својим жељама и могућностима.  

Треба нагласити да се званични преглед структуре учесника најчешће води повремено и 

за потребе разноврсних истраживања. 

5.1 Акције у оквиру програма Планинарског савеза Србије 

5.1.1 Масовне планинарске акције  

На овим акцијама учествовало је 28340 планинара. Од тога је међународни 

Планинарски маратон на Фрушкој гори имао 13757 учесника чија старосна 

структура је са 73% припадала млађима од 25 година. Учесница женског пола 

било је 49.30%, а мушкараца 50.70%. 

На 13 Републичких планинарских акција  било је присутно 6832 учесника од 

којих је 35% било млађе од 25 година. 

На 21 Традиционалној  планинарској  акцији  било је присутно 7751 

учесника од којих је 23% било млађе од 25 година. 

На годишњој акцији „Дани планинара Србије“ на Јастрепцу било је 555 

учесника од којих је 52% било  млађе од 30 година, претежно такмичарске 

популације, међу којима 32%   пионирске  популација. 

5.1.2 Експедиције и високогорски успони  

У 2016. години изведено је укупно 23 експедиционих и високогорских успона 

на врхове висине преко 4000 метара у највишим горама света. 
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На овим успонима учествовало је 265  планинара из 28 планинарских 

клубова/друштава Савеза. 

5.1.3 Такмичење у планинарским дисциплинама 

На државним такмичењима у спортском пењању (три такмичења), 

учествовало   је 112 пењача  из 30 клуба.   

Према старосној структури: до 12 година 10% од 10 до 16 година 18%, 16-20 

година 20% , преко 20 година 52%.  

У односу на пол такмичара, у женским категоријама учествује  између 40 и 

45%  такмичарки од укупног броја такмичара. 

На такмичењима у лиги за планинарску оријентацију (шест такмичења) 

учествовало је 72 клубова са 301 такмичара. Према старосној структури 

најбројнији су   сениори  изнад 18 до 30 и више година (56%). Јуниори од 15 до 

18 година (26%) и пионири 18%. 

На такмичењима у лиги за „Планинарски трекинг“ (7 кола) учествовало је 

497 учесника из 56 клубова.   

5.1.4 Обука и  усавршавање кадрова 

Усавршавање планинарских специјалности (алпинизам, спелеологија, ГСС, 

пењачи, орјентирци, водичи) кроз више семинара течајева и вежби прошло је 

402 учесника. 

Према старосној структури која је условљена критеријумима потребне 

зрелости преовлађују учесници  од 18 до 40 година старости. Део старијих 

учесника представљају инструктори и предавачи. 

Учешће женског пола у овим дисциплинама креће се од 15-18%. 

Планинарски водичи  треће категорије према међународном стандарду UIAA, 
полагали су испите  на летњем семинару  у јулу месецу на Сопотници. Успешно је 

положило 42 кандидата. Старосна структура од 20 до  50 година  (65%) од 40до 60 

година 35%. 

Програм кампова за младе перспективне спортисте  планинаре  посебно је 

финансиран од стране Министарства омладине и спорта. Кампови су одржани у 

Овчар Бањи у периоду септембар – новембар 2016. године. На камповима је 

учествовало 57  младих спортиста планинара и 12 тренера, демонстратора и 

пратиоца из четири планинарске спортске дисциплине.  

6. Непосредни учесници на реализацији програма: 

6.1 Број учесника (укупно и по категоријама): 

У реализацији свих програма у оквиру разноврсних акција  на републичком нивоу у 

организацији Савеза учествовало је 26182  планинара. 

Старосна структура је разноврсна: од 15 до 25 година  око 20%; од 25  до 40 година 

око 30%; од 40 до 60 година 35% , преко 60 година 15%.  Женски део чланства чине 

око  55% чланова.  
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6.2. Тим који је реализовао програм 

Реализацију  програма сачињавало је више тимова из различитих дисциплина. Тим  

за реализацију планинарских акција (пешачења и високогорски успони) сачињавали 

су чланови Начелништва ПСС, затим кадрови друштава/клубова организатора акције 

и  чланови специјалистичких комисија. 

Специјалистичке активности (алпинизам, спелеологија, спортско пењање, 

планинарска оријентација) организовали су и реализовали чланови стручних 

комисија ПСС. 

6.3. Организације партнери које су учествовале у програму: 

У организацији масовних планинарских акција партнери су поред регионалних 

планинарских савеза и планинарских друштава били Министарство омладине и 

спорта Асоцијација Спорт за све Србије, Спорт за све Београда, а затим  Управе 

локалне администрације, Месне заједнице, спортски савези, туристички савези, 

локалне редакције РТС, и других телевизијских компанија.  

 

7. Реализација буџета програма (финансијски извештај може бити поднет као посебан 

прилог): 
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7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти):  

 

 

 

8. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма: 

 

 

 

9. Оцена ревизора 

 

 

 

 

Датум, 30.12.2016. год. 

М.П. 

 РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

 Бранислав Божовић Борис М. Мићић 
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Датум пријема 

извештаја: 

 

 

Извештај прегледао 

и оценио: 

 

Извештај прихваћен 

и позитивно оцењен  

                  ДА                               НЕ 

 

Датум:  

 

Потпис службеног 

лица Министарства 

 

 


