
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ТЕРЕНЕ 

24.12.2020. године 

 
У циљу пружања финансијске помоћи ОПО/Клубовина  за одржавање и 

обележавање постојећих и пројектовања нових планинарских терена у 2021. години, 

Планинарски савез Србије, на предлог Комисије за планинарске терене, а на основу 

Правилника о расподели финансијских средстава за обележавање планинарских терена, 

расписује следећи 

К  О  Н  К  У  Р  С 

 

 Планинарски савез Србије у свом Годишњем финансијском плану предвиђа 

одређена средства за пружање помоћи ОПО/Клубовима за одржавање и ревитализацију 

постојећих и пројектовање, израду и обележавање нових планинарских и пешачких путева 

и других планинарских терена. У циљу  рационалне, равномерне и правичне  расподеле 

релативно скромних финансијских стредстава за ове намене, Планинатски савез Србије на 

предлог Комисије за планинарске терене, а на основу вежећег Правилника, прописује 

следеће услове  за пријаву ОПО/Клубова: 

 

1.- Достављају Идејни пројекат и план предвиђених радова на обнови и ревиталиузацији 

постојећих или пројектовања и израде нових планинарских терена, са снимљеним 

трековима (електронски траг), скицама и детаљним описом радова по фазама. 

 

2.- Достављају План финансирања предложеног пројекта са посебним тежиштем о 

прибављеним финансијским и другим средствима кроз учешће финансирања од стране 

локалне самоуправе и кроз друге одобрене пројекте за локални и/или регионални развој. 

 

3.- Наводе износ тражених финансијских средстава и намена коришћења истих. 

 

4.- Средства ће се првенствено одобравати по постојећем Правилнику, за започете 

пројекте, за набавку метеријала за обележавање и уређенје планинарских терена. 

 

5.- Достављају писане сагласности органа локалне самоуправе (секретаријат спорта, 

туризма), Завода за заштиту природе и културно историјских споменика и посебно 

сагласности власника земљишта преко којег се протеже траса планираног пута или 

локација планинарског терена (Србијашуме, приватни власници, Национални паркови, 

верске заједнице и др.). 

 

6.- Конкурсна документација се доставња Канцеларији Планинарског савеза Србије, у 

електронском облику са скенираним прилозима тражених сагласности. 

 

7.- Право учешћа на конкурсу имају све пуноправне чланице ПСС.  

 

8.- Конкурс је отворен до 1. марта 2021. године. 

 



9.- Комисија за планинарске терене ПСС при разматрању пристиглих пријава и доношењу 

свога предлога УО ПСС, првенствено ће водити рачуна о значају и месту предложених 

планинарских и пешачких путева у постојећој мрежи путева и других планинарских 

терена, као и о стратегији развоја мреже планинарских терена у Републици Србији.  

 

10.- Према Правилнику, ОПО/Клуб корисник одобрене финансијске помоћи је дужан да 

при извођењу планираних радова прибави профактуру од стране надлежног добављача, на 

основу које канцеларија ПСС врши уплату на рачун добавњача и да у року од 45 дана од 

реализације уплате, поднесе детаљан извештај о извршеним радовима и утрошеним 

одобреним финансијским срдствима. 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ПСС 

                                                                                    Исо Планић 


