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БРОЈ ЧЛАНОВА ПСС



140
146 150

140
130

147 150 154
167 167 171

179

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

ОСНОВНЕ ПЛАНИНАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ



БРОЈ ЧЛАНОВА ОСНОВНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

БРОЈ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

1-29 51  

30-99 79

100-299 47

300-499 3

500-999 1

1000 и више 3



171 ОСНОВНИХ ПЛАНИНАРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЧЕТКОМ 2020. 

Примљени у 2020. и 2021. години:
1. ALMA MONS ANDVANTURES
2. ГРДОБА СУ
3. МАЧАК ПД
4. ПЛАНИНСКИ ДУХ ПД
5. ПОГЛЕД ПСД
6. СОКО ПСК
7. MAGIC MAP SK
8. SU Nutri4run
9. БПД ГОЛУБАЦ



ПОЛНА СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА ПСС



СТАРОСНА СТРУКТУРА ЧЛАНСТВА ПСС



ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА ЗА 2021. ГОДИНУ
ДО 25.2.2021.



31. јан 2021 26. феб 2021

I Број наручених марикца: 5799 7464

II Број испоручених маркица: 3836 7100

% испоручених маркица: 66.15% 95.12%

III Број наручених картица (нових): 1629 2891

IV Број испоручених картица: 979 2594

% испоручених картица: 60.10% 89.73%

УКУПНО наручено (I+III): 7428 10355

УКУПНО испоручено (II+IV) 4815 9694

V Број активних* чланова: 2887 5664

Проценат евидентираних
(у односу на испоручене маркице и картице): 59.96% 58.43%

Број активних* на месечном нивоу: 2887 2777

* Активни чланови су они којима је у ”Базном кампу” евидентирано 
издавање (уручивање) маркице са датумом у текућој години, од стране 

секретара клуба.









УПРАВНИ ОДБОР ПСС
8 редовних седница УО:
• 2 помоћу апликације Скајп
• 2 помоћу апликације Гугл састанак
• 3 у Београду
• 1 у Крагујевцу

• 1 ванредна седница УО
• 19 седница секретаријата ПСС
• Седница УИАА
• Седница ЕУМА
• Седница ЕРА
• Сарадња са територијалним савезима, основним 

организацијама, Комисијама и службама,  Спортским
савезом Србије, Заводом за спорт и медицину
спорта, Министарствима, локалним самоуправама и 
другим државним органима и привредним субјектима.



УПРАВНИ ОДБОР ПСС

Управни одбор ПСС одржао је осам редовних седница од
марта 2020. до марта 2021. године. Одржана је и једна
ванредна електронска седница. Четири седници су
одржане помоћу Скајпа и Гугл састанка, а четири седнице
су одржане на уобичајени начин, окупљањем чланова у
Београду и Крагујевцу. Није било проблема са
обезбеђивањем кворума и рад у трећој години након
избора можемо вредновати као ефикасан, хармоничан.
Није било одлука које су донете прегласавањем, али није
било ни олаког прелажења преко тема.



ПРИСУТНОСТ ЧЛАНОВА 22. САЗИВА УО ПСС НА СЕДНИЦАМА 

22. САЗИВ УО ПСС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Име и презиме

ПРЕДСЕДНИК
Исо Планић x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ПОTПРЕДСЕДНИК
Драгослав Гогић x x x одсута

н x x x x x x x x x x x x x одсутан x x x

НАЧЕЛНИК
Александар Марковић x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Илија Кнежевић x x x x x x x x x x x x x x одсутан x x одсутан x x x

Неда Милошевић x x x x x x одсутн
а x x x x x x x x x x x x x x

Владислав Матковић x x x x x x x одсута
н

одсута
н

одсута
н x x x x x одсутан x одсутан x x x

Андреј Ивошев x x x x x x x x x x x x одсута
н x x x одсутан x x x x

Валентина Токовић x x x x x x x одсутн
а x одсутн

а x x x x x x x x x x x

Угљеша Гвозден x x одсута
н x x x x x x x x x x x x x x одсутан x x x

Александар Марковић x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Јелица Драшковић x x одсутн
а x x x x x x x x x x одсутн

а x x одсутан x x x x

Ненад Сударов x x x x x x x x одсута
н x одсута

н
одсута

н x x x x x одсутан x x x

Фахир Демчовић x одсута
н

одсута
н

одсута
н

одсута
н

одсута
н x одсута

н
одсута

н x x одсутан x x x x x x

Радољуб Кнежевић x x x x x x x x одсута
н x x x одсута

н x x x x x одсутан x одсутан

Владислав Ценић x одсута
н x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Место одржавања седнице Skype Avala Skype Avala Kragujeva
c

Gugl 
sastanak

Gugl 
sastanak Avala

Остали присутни

Светлана Вељковић x x x x x одсутн
а x x x x одсутн

а x x x x x x x x x

Веће части x одсутн
а

одсутн
а

одсутн
а x x одсутн

а x одсутн
а

одсутн
а x одсутн

а
одсутн

а
одсутн

а одсутан одсутан x одсутан одсутан одсутан одсутан

Надзорни одбор x x x x одсута
н

одсута
н x x x x x x x одсута

н x одсутан x x одсутан одсутан x

УПРАВНИ ОДБОР ПСС
ПРИСУТНОСТ НА СЕДНИЦАМА УО



УПРАВНИ ОДБОР ПСС
Циљеви стратегије у развоју 

Рад УО ПСС заснива се на смерницама разрађеним кроз Акциони план за спровођење Стратегије у развоју планинарског спорта у 
Републици Србији за период 2018-2022. годинe. Акциони план је изложен на изборној скупштини прошле године у Крагујевцу, али
је добро још једном поновити основне и посебне циљеве које смо тада дефинисали:

• I ОПШТИ ЦИЉ 
Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт
• ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и организација у области спорта и подстакнути програми у спортовима који 

привлаче децу и омладину
• 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.
• 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
• 2.ПОСЕБАН ЦИЉ
Успешно организоване врхунске алпинистичке успоне у иностранству
• 3.ПОСЕБАН ЦИЉ
Континуирано успешан наступ наших пењача на европским и светским такмичењима у пењању у леду
• 4.ПОСЕБАН ЦИЉ
Континуирано успешно наступање на међународним такмичењима у планинарској оријентацији
• 5.ПОСЕБАН ЦИЉ
Увођење система рангирања клубова ПСС према активности
• IV ОПШТИ ЦИЉ
Развој и унапређење спортске инфраструктуре.
• 1.ПОСЕБАН ЦИЉ
Уређење и промовисање мреже планинарских објеката и њихова категоризација 
• 2.ПОСЕБАН ЦИЉ
Успостављање система опремања, старања, надзора, експлоатације и промоције планинарских терена



УПРАВНИ ОДБОР ПСС

Током претходне године донете су и
спроведене бројне одлуке. Важнији
документи дати су у прилогу за припрему
Скупштине, а записници са Седница су
видљиви на сајту ПСС и зато пред
Скупштину износимо само најзначајније
активности.



БАЗА ПОДАТАКА ПСС 
АПЛИКАЦИЈА БАЗНИ КАМП

• Планинарски савез Србије покренуо је пројекат „Базни камп“ са идејом да скупи све податке у један централизован
информациони систем. Овај информационисистем ће у почетку садржати само основне податке о планинарима и
планинарскиморганизацијама. Затим ће бити додата евиденција догаћаја, активности и такмичарскихрезултата и достигнућа
планинара, као и информације о планинарским спортскимобјектима и теренима. Овако организовани подаци помоћи ће не само
планинарскимсавезу и комисијама, него и планинарским организацијама и планинарима који ће иматиувид у своје досадашње
резултате, као и наредне активности.

• За почетни, основни интерфејс у пројекту „Базни камп“ одабрана веб апликација. Која ће омогућити приступ подацима што већем
броју корисника.

• У 2020. години започете су активности на пројектовању базе података и изради пројектног задатка, након чега се приступило
изради програмског кода од стране ангажоване фирме W3industry. Средином септембра започет је унос Основних организација од
стране канцеларије ПСС. Почетком октобра 2020. г. започето је и са активностима на креирању корисничких налога секретарима
Основних организација и унос чланова – физичких лица.

• Почетком децембра 2020. г, миграцијом апликације са развојног сервера на трајни сервер, започет је званични рад апликације
„Базни камп“ ПСС. Осим административног дела, у првој фази израде апликације креиранису и подмодули за наручивање маркица
и чланских картица са праћењем статуса поруџбина, регистри спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту.

• Администрација је основни модул „Базног кампа“. Он је намењен за уношење и ажурирање информација о планинарима и
планинарским организацијама. Као што је речено, реализован је као веб апликација и тиме олакшава приступ великом
аудиторијуму. Како је план да приступ апликацији имају сви планинари, а како нису свима доступни сви подаци, неопходно је да се
дефинишу корисничке улоге. Оне ће омогућити контролу над приступом оређеним деловима апликације. За сада постоје четри
основне улоге:

• Администратори,
• Комисије,
• Секретари и
• Чланови (неактивна улога)
• Друга фаза пројекта „Базни камп“ представља увођење модула за евидентирање, преглед и ажурирање активности чланова

организација (планинара). Како у планинарству постоји више планинарских спортских дисциплина у којима нису исти подаци
релевантни, овај модул поседоваће више подмодула прилагођених сваком типу активности.

• Догађаји предстаљају сва дешавања (акције, такмичења, достигнућа у алпинизму, спортском пењању, спелеологији...)
организована унутар ПСС.

• За 2021. годину у плану је развој подмодула за Планинаско трчање, трекинг и евиденцију присуства на планинарско рекреативним
манифестацијама ПСС, на чијем планирању су већ започете активности.

• У последњој фази пројекта уводи се модул за вођење евиденције о планинарским објекатима, стазама, алпинистичких смеровима
и значајним локацијама.



Осигурање чланова Планинарског савеза Србије за 2021. годину
Основно осигурање

Основно осигурање чланова обухвата несрећне случајеве који се десе на планинарским акцијама. Овим осигурањем су покривени 
несрећни случајеви који настају при вршењу спортске делатности у планинарењу и алпинизму, при обављању одређене 
делатности по налогу уговарача осигурања.

Искључене су обавезе осигуравача, ако се несрећни случај десио при вршењу спортске или рекреативне делатности у планинарству и 
алпинизму, изван календара активности ПСС-а или основних планинарских организација (клубова или друштава чланица ПСС).

Искључене су обавезе осигуравача ако чланови ПСС-а немају минимум основну планинарску обуку. За алпинисте, спортске 
пењаче, спелеологе и остале техничке дисциплине искључене су обавезе осигуравача, ако се несрећни случај десио при вршењу 
спортске и рекреативне делатности без одговарајуће сертификоване опреме за пењање (сигуроносни стандарди УИАА или ЦЕ) и 
без одговарајућег нивоа оспособљености предвиђеноправилницима гранског савеза. Важећа лекарска уверења о здравственој 
способности обавезно морају да имају чланови ПСС који поседују такмичарске књижице и учествују на такмичењима а по Закону о 
спорту.

Обавеза осигуравача је да износе уговорених осигураних сума за инвалидитет у складу са табелом инвалидитета општих услова 
осигурања лица од последица несрећног случаја, за смрт услед несрећног случаја, као и за надокнаду трошкова организоване 
спасилачке акције за сваког појединог осигураника, а највише до суме која је уговорена основном полисом.

Осигурани ризици:
Смрт услед несрећног случаја 900.000 динара,
Инвалидитет настао несрећним случајем 1.800.000 динара,
Трошкови спасавања 450.000 дин.
Полиса основног осигурања покрива цео свет без лимита висине.
Допунско осигурање
Поред услова који важе за основно осигурање, у додатном поред осигурања на самим планинарским активностима има и осигурање, за 

време док се осигурани члан налази на путу од куће до места обављања планинарске, алпинистичке, спелео или неке друге 
активности као и при повратку кући.

На акцијама које се налазе у календару активности ПСС и основних планинарских организација, на акцијама које се због лоших 
временских услова или из других оправданих разлога помера и одлаже за термин другачији од термина наведеном у календару 
активности.

На акцијама које су изван календара активности ПСС или основних планинарских организација, осигураник је у обавези да на тим 
акцијама учествује са најмање још једном особом чланом ПСС-а. Осигураник је, такође, у обавези да обавести Комисију за 
превентиву и безбедност путем мејла: осигурање@псс.рс о локалитету акције, датуму одржавања и о подацима 
учесника, најкасније 24 часа пре извођења акције.

Осигурани ризици за допунско осигурање:
Смрт услед несрећног случаја 900.000 динара,
Инвалидитет настао несрећним случајем 1.800.000 динара.
Трошкови спасавања 700.000 динара.
Полиса додатног осигурања покрива цео свет без лимита висине.
Цена чланарине са основним осигурањем је 500 (И ниво), док је чланарина са додатним осигурањем 2.400 динара (ИИ ниво осигурања).







КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
ПЛАНИНАРСКИХ ДОМОВА У СРБИЈИ









УНОШЕЊЕМ НОВИХ АКЦИЈА У КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ДОПРИНОСИМО ПОДИЗАЊУ АТРАКТИВНОСТИ 
РЕПУБЛИЧКИХ АКЦИЈА



АКЦИЈА ВИСОКОГОРАЦА НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ 2021.  



ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ УЛАЗИ У ТРЕЋУ 
СЕЗОНУ ТАКМИЧЕЊА У ПЛАНИНСКОМ 

ТРЧАЊУ (СКАЈРАНИНГУ)



Планинарски савез Србије је 
оформио нову комисију за пењање у 

леду и драј тулинг



Зашто планинарство треба увести у основно образовање Србије?

• Другарске „везе“ постаће нераскидиве.
• Сетите се осећаја привржености када нам је први пут у школском дворишту пришао друг и понудио пола ужине. А сада удвостручите тај осећај

код деце, када, на путу кроз планину деле храну, воду, пролазе кроз исти напор и заједно долазе до циља – врха планине. Уместо фудбалског
игралишта у граду, где, понекад, може доћи и до свађе, овде су сви „победили“ играјући у истом тиму.

• Деца ће научити да се суочавају са препрекама у животу
• Када, са ранцем на леђима, на минусу, по снегу, леду и киши, они сломе своје психичке баријере да би успешно савладали физичке

препреке, исти „шаблон“ ће примењивати сутра у животу! Временом, како буду одрастали и, сразмерно, планинарски изазови буду постајали
већи и тежи, тако ће се и они одважније хватати у коштац са изазовима у животу. Једначина је проста: ако су успели доћи до врха у 
екстремним условима, успеће и у својим циљевима доле, у подножју.

• Постаће одговорнији
• Планинарење захтева дисциплину, како тела, тако и ума. Уместо да викендом спавају до поднева, а затим се из лежећег, преместе у седећи

положај за рачунаром или конзолом, они ће научити да устају рано, а претходно сами спакују свој планинарски ранац и легну на време. 
Поштоваће и туђе време и заједнички договор.

• Постаће здравији
• Планинарење је убедљиво најздравија физичка активност, а чињеница да се одвија у природи, на најлепшим местима која можемо да

замислимо, још више даје на значају истог. Институт за јавно здравље “Батут” је спровео истраживање које је показало да се по броју
малишана са вишком килограма уклапамо у светски тренд – епидемије гојазности. Планинарење ће учинити да ваше дете истроши од 350 до
800 cCal по сату, у зависности од његове тежине и темпа којим се креће. А просечна планинарска тура не траје мање од 4 сата.

• Смањиће се насиље у школама
• Можда “храбра” тврдња, али верујем, тачна. Планинарење је активност која у одређеној мери елиминише потребу да будемо моћнији у 

односу на другога и да га савладамо. Ако се уопште може одредити циљ планинарења – то чак није, нужно, ни стићи на врх планине, већ
уживати у пределима који нас окружују, тако што успут савладавамо природне препреке, али и сопствене слабости. Када деца заједно раде на
савладавању сопствених слабости, уједно ће јачати и другарство.

• Научиће да доносе праве одлуке у правом тренутку
• Вратимо се на претпоставку да циљ планинарења није увек стићи на врх планине. Планина има последњу реч, и њени се закони

морају поштовати. Некада ће лоши временски услови одвратити екипу малих планинара у својој намери да дођу на врх, а они ће научити да то
није пораз, већ напротив – способност да се донесе исправна одлука која неће угрозити њихово здравље, а када буду стасали и за неке
“озбиљније” успоне, и живот.

• Постаће систематични и истрајнији у кућним и школским обавезама
• Планинарска активност захтева пажљиво планирање и припрему. Уз свог искусног водича, временом ће се сами извештити око

организовања акција и претходне припреме. Како сам одлазак на планину захтева распитивање о терену који намеравамо да
посетимо, планирање алтернативних рута, начина хидратације уколико нема извора пијаће воде, паковање опреме које понекад представља
уметност и много других ствари; када буде дошао ред да се уради домаћи или поспреме играчке, урадиће то са дисциплином коју су стекли
захваљујући планинарењу.

• Постаће сналажљивији
• Научиће да пале ватру, прочишћавају воду са извора сумњивог квалитета, научиће да се оријентишу у природи. Развијаће свест о очувању

планина и целокупне животне средине. Учиће о природи и од природе.
• Постаће бољи људи
• Када се нађемо у природи, у овом случају – на планини која има задњу реч, тек тада схватимо колико смо мали. Осећање духовног

задовољства које превазилази потребу за материјалним, промениће децу из корена. Доле у граду живе “важни” људи у фотељама, чији је его
већи од самих планина. Но, изгледа да его не опстаје на висинама преко 500 мнв. Директор у фотељи или радник на киоску – на планинама
смо сви исти и радост због поновног сусрета на тим дивним местима је обострана и искрена.





Циљеви, задаци и планирани исходи предмета планинарство

• Циљ наставе Планинарства, као слободне наставне активности, јесте да ученици кроз теоријску обуку и практичне активности у учионици и у природи стекну
вештине и усвоје моделе понашања који ће им помоћи да очувају и унапреде своје здравље и личну безбедност, промовишу просоцијалне моделе
понашања и усвоје одговоран однос према природи. Кроз реализацију програма и развијање компетенција, ученик ће стећи способност да планира (у 
школи, а касније и кроз живот) своје планинарске активности и да их реализује у природи кроз боравак у различитим окружењима, где ће научити да
опажа, схвата и поштује животну средину. Програм се остварује кроз низ практичних активности, којима се подиже ниво међупредметних компетенција и 
које својим синергичким дејством доприносе развијању и унапређивању општих образовних компетенција за крај основног образовања. Највећи допринос
планинарства на овом узрасту јесте стварање навике боравка у природи и стварање могућности за усвајање једног од најздравијих целоживотних стилова.

• Кроз реализацију програма ученици ће стећи знања, вештине, ставове и навике, које ће им бити вишеструко корисни за правилан физички и психички
развој, унапређивање здравља. развијање просоцијалних облика понашања, одговоран однос према другима и према окружењу. Један од значајнх
карактеристика овог предмета је што остварени исходи, путем трансфера знања, могу да се примене у настави других наставних предмета, а пре свега у 
реалним животним ситуацијама. 

• Ученик:
• разуме значај планина са географског, историјског, биолошког, еколошког и здравственог аспекта,
• разуме специфичности планинарске опреме и способан је да се адекватно спреми за планинарење,
• препознаје и примењује правила кретања на различитим подлогама,
• у стању је да превентивно и протективно реагује на опасности током планинарских излета,
• способан је да пружи елементарну прву помоћ себи или другим члановима тима,
• оспособљен је да се оријентише у планини користећи различита средства и методе,
• познаје основе здраве исхране и примењује правила о исхрани током планинарења,
• познаје и примењује кодекс планинарске етике,
• поштује еколошка правила и брине о заштити животне средине,
• користи компас, дигиталну опрему и информационе технологије за оријентацију у простору, али и за документовање својих искустава,
• учествује у малим истраживачким пројектима и способан је да, коришћењем различитих техника, посебно информационих технологија, анализира и 

класификује прикупљену грађу и припреми различите врсте извештаја,
• знања стечена у оквиру предмета планинарење примењује у другим наставним предметима и у свакодневном животу,
• развија емпатију развија позитиван однос према другима, 
• развија социјалне и комуникацијске вештине,
• сарађује у групи и поштује правила групе,
• процењује и доноси одлуке.

Планинарство у нормативним актима
• Подсећамо да се планинарство као термин помиње у нормативним актима којима се регулише област основног образовања:
• Закон о основном образовању и васпитању
• ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 - др. закон) Дечје и ученичке организације у школи
• Члан 51 
• Школа може да има своје организације деце и ученика, а може да се повезује и са организацијама деце и ученика ван школе (организација

горана, планинара, извиђача и сл.), у складу са законом.
• На основу Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 
и 9/2017) слободне наставне активности могу се реализовати по програму који припрема школа или по програмима који су претходно донети као изборни
(нпр. свакодневни живот у прошлости, цртање, сликање, вајање, чувари природе и сл.).

• Бројна истраживања доказују позитиван утицај образовних програма заснованих на боравку у природи. Истраживања указују да деца која су учествовала у 
програмима боравка у природи имају знатно боље резултате из скоро свих предмета.





Препорука  за  поступање клубова и водича у области која је дефинисана законима о 
финансијама, порезима , туризму и спорту.

• Ова препорука је израђена на основу увида у поменуте законе и консултација са стручњацима и
професионалцима из области финансија, пореза, туризма и спорта.

• Препорука је рађена у ситуацији у којој се у области законског регулисања планинарских активности тек
успоставља судска пракса, што значи да у извесном броју ситуација још увек не постоји одговарајуће тумачење
закона па право да га тумаче присвајају инспекцијски органи.
У препоруци ће бити коришћене терминологија и конструкције реченице разумљиве свим планинарима и неће
бити цитирани делови закона о финансијама, порезима,спорту и туризму који морају бити познати само
стручњацима који воде рачуноводство као и консултанским фирмама из области поменутих закона.

• Клуб/друштво (даље у тексту друштво) је по закону недобитна организација која под одређеним, законом
дефинисаним условима, може да стиче добит, стим што је у обавези да тако стечену добит улаже искључиво у
основну делатност због које је основана - тј. у планинарство.

• Друштво као правно лице има законске обавезе према државним органима које мора да испуњава и при
минималним и неформалним активностима. Ако друштво има више активности, мора да има књиговођу.

• Делатност планинарских друштава има додирних тачака са туристичком делатношћу јер готово увек
подразумева у организацијском смислу најмање две од три активности које чине туристички производ а то су:
превоз, исхрана и смештај.

• Лиценцирани водич је по Закону о спорту - спортски стручњак.
• Друштво је у обавези да са водичима склопи уговор о ангажовању спортских стручњака. Тај уговор може бити

склопљен на одређени период. Не мора да се склапа за сваку појединачну акцију.Уговором се регулишу све
међусобне обавезе и права које друштво и водичи сматрају потребним,као и обавезно финансијско пословање
водича и друштва (при сваком примању новца од стране планинара за неку акцију - издаје се
признаница.).Уплата планинара за акцију зове се котизација а не цена.

• На основу Закона о туризму и Правилника о безбедности при извођењу планинарских активности друштво је
дужно да пре краја текуће године сачини план акција за наредну годину који треба доставити туристичкој
инспекцији којој клуб територијално припада најкасније 7 (седам) дана од усвајања плана. План акција се и
током примене уз сагласност извршног органа клуба може допуњавати и мењати (такозване „ванредне акције”)
о чему се туристичка инспекција извештава мејлом у року од 5 дана пре одвијања акције.



Препорука  за  поступање клубова и водича у области која је дефинисана законима о 
финансијама, порезима, туризму и спорту

Реализација акције
1.    Aкцијa која подразумева само превоз
• Свака појединачна акција иако постоји у годишњем плану, поново се пријављује на емаил адресу туристичке инспекције са 

достављеним програмом акције најкасније 5    (пет)   дана уочи реализације. Водич у име друштва може да води само чланове 
Планинарског савеза Србије. 

• Уколико постоји потреба да буду вођени учесници који нису чланови друштва тј. ПСС-а, они не могу бити вођени у организацији 
друштва. У том случају да би акција могла бити реализована, друштво склапа уговор о ангажовању свог спортског стручњака –
водича са туристичком агенцијом која се појављује као организатор. А накнаду за водича исплаћује дрштву,који након
опорезивања осплаћује водичу на рачун.

• Водич прикупља новац од учесника акције уз издавање признанице. Дужан је да најкаснијеседмог дана од примања новца уплати 
новац на рачун Друштва. Након завршетка акције,  водич формира извештај о извршеној акцији.  Извештај треба да садржи 
следеће:  програм акције, закључницу или уговор о превозу, фактуру о плаћеном превозу (копија фактура се  прилаже извештају 
водича а оргинал доставља  рачуноводству),   копије признаница (предају се рачуноводству), као и тачан списак путника који су
платили пун износ акције. 

Напомена 1 списак путника у превозу сачињава возач и то је обавеза прево-зника а не водича. Водич сачињава списак планинара који 
су платили акцију.         

Напомена 2 Програм акцијe,спискови планинара и остала документација  формира се за сваку акцију посебно у складу са поглављем 
9.Туристичка путовања за сопствене потребе, Закона о  туризму Републике Србије (чланови 84, 85, 86, 87 и 88).  Тако формиран 
извештај акције се одлаже у лични досије водича и чува најмање 5 година (где не улазе месеци и дани из текуће календарске 
године).

Процедура ако је остварена само једна акција у месецу.
• Након уплате превознику, остатак новца (бруто износ) који представља разлику између укупне котизације за ту акцију и трошкова 

превоза, једном месечно, обично на крају месеца уплаћује се на текући рачун водича. Подразумева се да се пре тога од бруто 
износа одбије порез и доприноси који се уплаћују Пореској филијали надлежној за то правно лице - друштво.

• Све ове финансијске радње обавља књигивођа на посебним обрасцима. 
Процедура ако водич има више акција у месецу.
• Уколико је водич имао више акција у месецу утврђује се разлика између прихода и расхода за сваку акцију посебно. Тако добијени 

бруто износи појединачник акција сабирају се у коначни бруто износ који се након одбитка пореза и доприноса уплаћује као 
надокнада водичу. Све ове финансијске радње обавља књигивођа на посебним обрасцима. 

Напомена 3
Евиденцију акција и финансијски промет водича може да води неко одређено лице у друштву. Књиговођи се може доставити само 
коначан остварени бруто износ на даљу законску обраду - ствар договора са књиговођом

Напомена 4
Треба имати у виду да уговор о ангажованњу спортског стручњака има неупоредиво бољи порески третман од уговора о обављењу 
привремено-повремених послова или уговора о делу. 



Препорука  за  поступање клубова и водича у области која је дефинисана законима о 
финансијама, порезима, туризму и спорту.

Накнаду водич може да остварује само по једном од два основа: дневнице/а или месечнанадокнада за ангажовање спортског стручњака, преко рачуна.
Уколико се деси да је надокнада водича мања од износа неопорезованог износа дневнице онда је рационалније да се определи за дневницу него да му се
таква сума опорезује и значајно умањена исплати на текући рачун.

Дневнице– Тренутно, неопорезовани део дневнице је 2394 динара. За дневницу до овог износа није потребно правдање рачунима стим што се мора на акцији
провести минимално 12 ч.Ако се на акцији проведе од 8-12 ч исплаћује се пола дневнице 1197 дин.Такође, може се исплатити и већа дневница али се од
укупног дела износа дневнице одбије 2394 дин а на остатак се плаћа порез у износу од 20 %. Неопорезовани износ дневнице за иностранстово износи 50 €
по дану за било коју земљу. Време се рачуна од сата преласка границе. Друштво мора регулисати исплату дневница својим општим актом или правилником
о дневницама уз консултацију књиговође.Ако се дневница исплаћује из буџетских средстава она износи (по дану) 150 дин за Србију и 15 € за иностранство.

Трошкови водича у току једне акције
• Водич и његов заменик имају право на надокнаду трошкова исхране (рачун треба приложити као трошак) . Трошкови превоза водича и његовог заменика су

распоређени на учеснике акције, зато и постоји разлика у броју учесника на списку путника коју је сачинио превозник и списку учесника акције који су
платили котизацију, а који је сачинило друштво.

2. Акција која поред превоза укључује смештај и исхрану
• Водич и његов заменик имају право на надокнаду трошкова смештаја и исхране (рачуне треба приложити као трошак)
• Ако је прикупљен новац за смештај и исхрану онда поред фактуре за превоз треба приложити и фактуре за смештај и исхрану као остале услуге.

( правадање се врши фактуром јер је једиино она доказ да је плаћење по профактури извршено.). Уколико није могуће плаћање услуге даваоцу смештаја и
исхране на његов пословни рачун,тајизнос се не прикупља унапред тј. сваки од учесника акције плаћа услугу на лицу места. У програму се посебно
наглашава да се та и друге врсте услугане улазе у котизацију и да се плаћају лично на лицу места.

• За финансирање заједничких потреба у клубу водичи су дужни да одређени део новца који им је исплаћен, по договору са клубом, врате друштву у виду
донације регулисане уговором о донацији. На донације се не плаћа порез.
Висина донације по једном физичком лицу и укупних донација у току године променљива је и регулисана законом.

3. Акција која укључује путовање у иностранство
• Друштво код пословне банке може да отвори девизни рачун и по том рачуну треба да затражи добијања дебитних девизних картица за водиче. Дебитне

картице (најчешће Виза) гласе на друштво, с тим да је на картици уписано и име водича. Водичи добијају девизну дебитну картицу и Дина динарску
картицу. Дина картицом могу да се плаћају сви трошкови у земљи а девизном картицом у иностранству. Све трансакције пролазе кроз извод банке. Савет је
да се узимају и рачуни и да се и они приложе књиговођи. У зависности од банке за акцију у иностранству узима се од учесника котизација у динарима. Она
се уплаћује на динарски рачун (који је везан за девизни рачун). Приликом девизног плаћања у иностранству повлаче се динари са динарског
рачуна,аутоматски конвертују у адекватну валуту, и врши се плаћање. Све ове трансакције се виде на изводу банке.

• За акцију се можеподићи аконтација за пут у валути(након извршене претходне конверзије) у висини износа уплаћеног у динарима за тај пут.
Међутим, овде се сви трошкови морају правдати оргиналним рачунима из иностранства пошто не иду преко дев. рачуна.Уколико остане нека сума у
валути, она се враћа на рачун али се овог пута конвертује у динаре. Након завршетка акције и након направљеног обрачуна врши се израчунавање бруто
прихода у дин. чији се један део упорезује, а други исплаћује водичу у динарима на тек. рачун водича

• Већ објашњено у тачки 2. важи и за иностранство: ако водич има проблема са уплатама за смештај и још неке трошкове учесника акције (улазнице у
нац.паркове, жичаре итд.) мора јасно у програму да напише да то не улази у котизацију, (висину тих трошкова дати оријентационо) и да те трошкове сваки
појединац лично плаћа на лицу места у објекту. Тиме се доста смањују фин. правдања водича по повратку и поједностављује коначан обрачун.

Напомена 5
Код неких Банака постоји могућност уплате у валути. Водичи имају права примања котизације од учесника у еврима само ако могу да их уплате код банке
код које имају девезни рачун.

Напомена 6
Поједине општине у Србији увеле су еколошку таксу коју су планинарска друштва дужна да плаћају, иако при том нису званично обавештена. Потребно је
распитати се о тој такси да би се избегло утужење или плаћање камате.



МАРКЕТИНШКИ ЦИЉЕВИ
• Омасовљење, односно подизање броја чланова ПСС-а; 
• • Формирање медијског пула, односно формирање

мреже новинара сарадника (ТВ, штампани
медији, интернет, оут доор);

• • Осмишљавање спонзорских пакета и увођење
спонзора на јасно дефинисаним маркетиншким
позицијама; 

• • Подизање интересовања јавности за планинарство
на друштвеним мрежама (ФБ и Инстаграм);

• • Конкурисање на националне и интернационалне
пројекте, као и сарадња са иностраним савезима;

• • Активнија и већа помоћ државних органа;
• • Централизована маркетиншка подршка локалним

основним организацијама.



ПОВОЉНОСТИ
• Могућности стручне обуке и усаршавања, са стицањем више нивоа

звања у планинарским спортским дисциплинама и планинарским
знањима и вештинама.

• Могућности учествовања на разноврсним и бројним планинарским
акцијама које организују планинарска друштва и клубови по нижим
ценама које се обезбеђују личним радом чланова у условима
непрофитабилног пословања.

• Могућности коришћења смештајних капацитета у планинарским
домовима, по повољним ценама у условима спортског смештаја.

• Коришћење услова Колективног осигурања планинара у случајевима
инцидената и повређивања на организованим планинарским акцијама.

• Остваривање повољнијих услова личног животног осигурања у случају
бављења ризичнијим подухватима у планинарству, које не обухвата
полиса Колективног осигурања.

• Остваривање повољних услова куповине (набавке) разноврсне
планинарске одеће и опреме по сниженим ценама, код компанија са
којима је Планинарски савез Србије постигао споразум о сарадњи и
повољности куповине.











Najava Planinarskog dnevnika!

• Planinarski dnevnik služi
za vođenje i beleženje
planinarskih uspona i 
akcija,  

• mesto za otiskivanje
planinarskih pečata i 
amblema, 

• kao i za podsećanje na
značaj planina i 
obavezama planinara.













СТРУЧНИ СКУП
ПЛАНИНАРСТВО 21. ВЕКА - ИЗМЕЂУ ПОКРЕТА И СПОРТА

Допуњено прво саопштење

• Планинарски савез Србије поводом 120 година организованог планинарства у Србији организује стручни
скуп под називом Планинарство 21. века - између спорта и покрета. Стручни скуп ће се одржати 19. 
фебруарa 2021. (петак) у Београду.

•
• Циљеви стручног скупа су:
• Сагледавање тренутног стања планинарства у Србији
• Перспективе развоја планинарства у Србији
• Постављање теоријске основе за израду доктрине планинарства у Србији
• Постављање теоријске основе за израду стратегије развоја планинарства у Србији
• Објављивање Зборника радова представљених на Стручном скупу.
•
• Oбласти Стручног скупа су:
• Планинарске дисциплине и њихова перспектива
• Планинарство и информационе технологије
• Планинарство и млади
• Улога планинарства у заштити природе планина
• Социјални аспект планинарства / Планинарство у функцији борбе против социјалне изолације
• Улога спортских стручњака у систему планинарских активности
• Информално и неформално образовање у планинарству
• Планинарство и  туризам
• Медицина и планинарство
• Економски аспект планинарства
• Естетика и планинарство



ТЕРМИН ПЛАН

СТРУЧНИ СКУП ПСС

ПЛАНИНАРСТВО 21. ВЕКА ИЗМЕЂУ ПОКРЕТА И СПОРТА

• 01.03.2021.      – рок за достављање прихваћених радова
• 01.06.2021.       – друго обавештење
• 06.09.2021.        – припрема,прелом и улазак уштампу
Напомена:
Термин одржавања стручног скупа померен је за новембар 2021. 

године.





SADRŽAJ AKTIVNOST NOSILAC TERMIN MESTO
Logotip Izrada logotipa Komisija za 

informisanje i 
marketing

Januar 2021.

Prigodni tekst za 
medije

Sastavljanje OO, Komisija za 
informisanje i 

marketing

Januar 2021. Planinarski glasnik, 
sajt, FB, Viber 

zajednica
Izložba fotografija, 
izložba značaka, 

priredba,
film Dragoslava 

Gogića

Svečana akademija Organizacioni odbor 11.12.2021. Beograd

Priredba i izložba 
fotografija, film 

Dragoslava Gogića

Priredba
(mini akademije)

Klub ili društvo Jesen/zima 2021. Zainteresovani 
regionalni centri

Film Dragoslava 
Gogića

Projekcija i tribina
Čortanfest

Klub Jesen 2021. Inđija,
YouTube

Izložba planinarske 
fotografije

‘’Memorijal Nenad 
Radojković’’

Izložba fotografija
POSK Jasenica 
Smederevska 

Palanka
Novembar 2021.

Smederevska 
Palanka,

Instagram

Spomenik Jovanu 
Žujoviću

Podizanje i svečano 
otkrivanje

Služba vodiča Sopotnica

120 vrhova Srbije 
povodom 120 godina 
planinarstva u Srbiji -

#120vrhovasrbije

Manifestacija Organizacioni odbor i 
klubovi/društva

Proleće, leto i jesen 
2021.

Srbija



ПЛАН РАДА ПРЕДСЕДНИКА,  СЕКРЕТАРИЈАТА
И УПРАВНОГ ОДБОРА ПЛАНИНАРСКОГ 

САВЕЗА СРБИЈЕ
2021.



• САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
•
• Остваривање предвиђених циљева реализоваће се кроз сарадњу са:
• Интернационалном планинарском организацијом (УИАА)
• Балканском планинарском унијом (БМУ)
• Европском унијом планинарских организација (ЕУМА)
• Европском пешачком асоцијацијом (ЕРА)
• Планинарским савезима других земаља
• Министарством омладине и спорта
• Министарством трговине, туризма и телекомуникација
• Министарством за заштиту животне средине
• Министарством просвете, науке и технолошког развоја
• Министарством одбране
• Спортским савезом Србије
• Савезом за спортску рекреацију
• Заводом за спорт и медицину спорта
• Заводом за заштиту природе
• Антидопинг агенцијом Републике Србије
• Институтом за јавно здравље
• Регионалним територијалним планинарским савезима
• Основним планинарским организацијама
• Медијима
• Спонзорима и донаторима



• МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРИЈАТА И УО
•
•
• ЈАНУАР
• Седница УО ПСС (усвајање јединствене листе предлога за стипендије, финансијски извештај и план)
• Седница Секретаријат
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
• ФЕБРУАР
• Седница УО ПСС (припреме за Скупштину ПСС, извештаји за Скупштину)
• Припреме за Скупштину ПСС
• Седница 2 секретаријата
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
•
• МАРТ
• Скупштина ПСС
• Седница УО ПСС (расписивање конкурса за активности: конкурси за РА, ТА, Дани планинара, РА за младе, високогорске

успоне у иностранству, организацију кола лиге такмичења, првенства и манифестације за 2020. годину)
• Седница Секретаријат
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:



• АПРИЛ
• Седница 2 секретаријата
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
• МАЈ
• Седница УО ПСС (резултати конкурса за активности)
• Седница Секретаријат
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Припреме за Дане планинара
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
• ЈУН
• Седница УО ПСС (календар активности)
• Седница Секретаријат
• Дани планинара
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
•
• ЈУЛ
• Седница 2 секретаријата
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:



• АВГУСТ
• Седница Секретаријат
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Припреме за дан пешачења
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
• СЕПТЕМБАР
• Седница УО ПСС (коначан план активности)
• Седница 2 секретаријата
• Дан пешачења
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
• ОКТОБАР 
• Седница УО ПСС
• Седница Секретаријат
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
• НОВЕМБАР
• Седница УО ПСС (план за усавршавање спортских стручњака)
• Седница 2 секретаријата
• Сајам спорта
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Припреме за категоризацију спортиста
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима
• Оствареност:
•
• ДЕЦЕМБАР
• Седница УО ПСС (извештаји о спортским резултатима, категоризација спортиста)
• Седница 2 секретаријата
• Дан планина – додела признања најуспешнијим спортистима ПСС
• Рад у канцеларији
• Реализација одлука УО
• Инвентар
• Сарадња са основним планинарским организацијама
• Сарадња са спољним партнерима



• ПЛАН ПРИОРИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА НА КООРДИНАЦИЈИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДЕФИНИСАНИХ ЦИЉЕВА

• ОСНОВНА ПЛАНИНАРСКА ОБУКА
• Израда наставног материјала .- презентација за потребе извођења ОПО.
• Циљ: Стварање услова за једнообразну, ефикасну, стандардизовану, свеобухватну основну планинарску обуку ради унапређења безбедносних процедура и 

усвајања принципа одговорног односа током извођења планинарских активности. Подршка мерама превенције несрећа током извођења планинарских 
активности и подизање атрактивности за учлањење у ПСС.

• Носилац активности: Комисија за образовање и усавршавање, Секретаријат
• Рок: 2. квартал
• Оствареност:
•
• ОСИГУРАЊЕ ПЛАНИНАРА
• Унапређење основног нивоа осигурања, додатног осигурања и увођење осигурања од одговорности. 
• Циљ: Подршка мерама превенције несрећа током извођења планинарских активности и подизање атрактивности за учлањење у ПСС.
• Носилац активности: Комисија за превенцију и безбедност, Секретаријат
• Рок: 2.квартал
• Оствареност:
•
• УРЕЂЕЊЕ АРХИВА ПСЈ
• Започети радове на уређењу архивске грађе Планинарског савеза Југославије. 
• Циљ: Уредити грађу и учинити доступне документе ради припрема за обележавање јубилеја ПСС. Документацију учинити доступном за потребе 

истраживања.
• Носилац активности: Секретаријат ПСС
• Рок: 4.квартал
• Оствареност:
•
• АПЛИКАЦИЈА БАЗНИ КАМП – БАЗА ПОДАТАКА ПСС
• Повезивање са сајтом ПСС, доградња апликације ради обраде података са такмичења и манифестација ПСС. 
• Циљ: Благовремена обрада података са такмичења и манифестација, ажурна и транспарентна документација о чланству ПСС
• Носилац активности: Тим за израду базе података, Секретаријат
• Рок:4.квартал
• Оствареност:
•
• ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У СИСТЕМУ ПСС
• Постављање обележја о категорији објеката у систему ПСС. 
• Циљ: Јасно одвајање спортских објеката у систему планинарства од објеката који то нису. Стварање услова за подршку унапређењу квалитета рада 

планинарских објеката.
• Носилац активности: Комисија за објекте, Секретаријат
• Рок: 2.квартал
• Оствареност:



• САВЕТОВАЊЕ О ОБЈЕКТИМА У СИСТЕМУ ПСС
• Размена искустава и информација о могућностима унапређења квалитета услуга у планинарским објектима ПСС. 
• Циљ: Подршка унапређењу квалитета рада планинарских објеката.
• Носилац активности: Комисија за објекте, Секретаријат
• Рок: 4.квартал
• Оствареност:
•
• САЈТ ПСС
• Редизајнирање сајта. 
• Циљ: Уредити начин презентације података на сајту ради боље прегледности и подизање атрактивности сајта за кориснике и потенцијалне споонзоре и 

донаторе.
• Носилац активности: комисија за информисање и маркетинг ПСС, Секретаријат
• Рок: 4. квартал
• Оствареност:
•
• ПЛАНИНАРСТВО КАО СЛОБОДНА И ОБАВЕЗНА ВАНАНСТАВНА АКТИВНОСТ У ВИШИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
• Креирање наставног матееријала за ученике који похађају наставу. 
• Циљ: Стварање услова за квалитетну и дугорочно одрживу наставу.
• Носилац активности: Комисија за рад са младима, Секретаријат
• Рок: 3. квартал
• Оствареност:
•
• ВОДИЧИ У НЕУРЕЂЕНИМ ПЕЋИНАМА
• Оспособљавање контигента водича за вођење планинара у неуређеним пећинама. 
• Циљ: Стварање услова за чвршћу интеграцију спелеолога у систем активности ПСС. Подизање атрактивности рекреативних акција основних планинарских 

организација. Афирмација спелеолошких терена у Србији.
• Носилац активности: Служба водича ПСС и Комисија за спелеологију ПСС, Секретаријат
• Рок: 4. квартал
• Оствареност:
•
• АКЦИЈА ВИСОКОГОРАЦА У КАЛЕНДАРУ АКТИВНОСТИ ПСС
• Зимски високогорски успон са логоровањем на територији Србије за младе високогорце.
• Циљ: Стандардизација процедура међу високогорцима, јачање интегративних процеса међу високогорцима, стварање услова за припреме за високогорске 

успоне у иностранству, увођење младих планинара у високогрство.
• Носилац активности: Комисија за високогорство , Секретаријат
• Рок: 1. квартал
• Оствареност:



• ИЗРАДА НАСТАВНЕ ФЕРАТЕ У ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ 
• Израда ферате крај Овчар Бање.
• Циљ: Стварање услова за обуку водича за виа ферате у Овчар Бањи.
• Носилац активности: Служба водича ПСС, Секретаријат
• Рок: 4. квартал
• Оствареност:

• ФОРМИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ПРИ ПСС
• Формирање привредног субјекта при ПСС регистрованог за промет робе и услуга.
• Циљ: Уређење издавачке делатности ПСС, продаје реквизита и  сувенира.
• Носилац активности: Секретаријат и Комисија за информисање и маркетинг
• Рок: 2. квартал
• Оствареност:

• СТРУЧНИ СКУП ПЛАНИНАРСТВО 21. ВЕКА - ИЗМЕЂУ ПОКРЕТА И СПОРТА 
• Планинарски савез Србије поводом 120 година организованог планинарства у Србији организује стручни скуп под

називом Планинарство 21. века - између покрета и спорта.
• Циљ:
• Циљеви стручног скупа су:
• Сагледавање тренутног стања планинарства у Србији
• Перспективе развоја планинарства у Србији
• Постављање теоријске основе за израду доктрине планинарства у Србији
• Постављање теоријске основе за израду стратегије развоја планинарства у Србији
• Објављивање Зборника радова представљених на Стручном скупу.
• Носилац активности: Организациони одбор, Редакциони одбор, Секретаријат
• Рок: 4. квартал
• Оствареност:

• ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 120 ГОДИНА ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ
• Организовање активности по плану организационог одбора.
• Циљ: Промоција планинарског спорта и покрета, подизање угледа и атрактивности Савеза.
• Носилац активности: Организациони одбор, Комисија за информисање и маркетинг, Секретаријат
• Рок: Током године
• Оствареност:



• ГРАФИЧКИ СТАНДАРДИ ПСС
• Израда књиге графичких стандарда ПСС
• Циљ: Уређење визуелног идентитета ПСС. Модернизација визуелног идентитета, позиционирање ПСС као модерне, активне и атрактивне организације.
• Носилац активности: Комисија за информисање и маркетинг, Секретаријат
• Рок: 1. квартал
• Оствареност:

• МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА У СКАЈРАНИНГУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ БМУ
• Организација отвореног Балканског такмичења у скајранингу.
• Циљ: Квалитетна регионална такмичења су степеница ка такмичењима европског и светског нивоа.
• Носилац активности: Комисија за скајранинг, Такмичарска комисија, Секретаријат, представник ПСС у БМУ
• Рок: 3. квартал
• Оствареност:

• НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕДИЦИЈА НА ВРХ ОД 7000
• Реализација националне експедиције на врх виши од 7000 метара.
• Циљ: стварање тима за успоне на врхове више од 8000 метара. Успони на врхове више од 8000 метара које нису испењали планинари из Србије.
• Носилац активности: Комисија за високогорство, Секретаријат
• Рок: 3.квартал
• Оствареност:

• СУСРЕТИ СПОРТСКИХ ПЕЊАЧА БМУ НА ПРИРОДНОЈ СТЕНИ
• Организација пењачког догађаја на којем ће се окупити спортски пењачи из БМУ.
• Циљ: Размена искустава, стварање услова за мотивисање спортских пењача за постизање врхунских резултата.
• Носилац активности: Комисија за спортско пењање, Такмичарска комисија, Секретаријат, представник ПСС у БМУ
• Рок: Трајно до реализације
• Оствареност:

• НАЦИОНАЛНИ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР, НАСТАВНИ ЦЕНТАР ПСС, МУЗЕЈ ПЛАНИНАРСТВА
• Успостављање и опремање националног наставног и тренинг центра са музејом планинарства.
• Циљ: стварање услова за оспособљавање, усавршавање и припреме спортиста и спортских стручњака у складу са највишим стандардима планинарског

спорта.
• Носилац активности: Секретаријат
• Рок: Трајно до реализације
• Оствареност:

• ОРГАНИЗАЦИЈА ТРИБИНА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ПЛАНИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
• Организовање регионалних или пленарних састанака са представницима клубова, друштава и територијалних савеза о актуелним темама. 
• Циљ: Размена информација и идеја, остваривање акционих планова и стратешких циљева.
• Носилац активности: Секретаријат
• Рок: Током целе године
• Оствареност:
•



• РАСПОДЕЛА БУДЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА АКТИВНОСТИ ПРЕМА ПРОЦЕНТИМА
• Правилником о суфинансирању из буџета ПСС дефинисати расподелу средстава према процентима у односу на укупна

средства. 
• Циљ: Уредити систем финансирања на транспарентан начин. Правилником омогућити стимулисање активности којима се

остварују стратешки циљеви Савеза.
• Носилац активности: Секретаријат, Начелништво
• Рок: 4. квартал
• Оствареност:
•
• КЛУБСКИ ПРВАК СРБИЈЕ У ПЛАНИНАСТВУ
• Осмислити правила којима се бодују различите планинарске дициплине и збиром бодова остварује пласман за

најуспешнији планинарски спортски клуб. 
• Циљ: Заокружен систем такмичења у ПСС, афирмисање спортских колектива са најбољим резултатима, подстицање

уједначеног развоја дисциплина унутар клубова, јачање интегративних процеса унутар клубова.
• Носилац активности: Такмичарска комисија, Секретаријат
• Рок: 4. Квартал
• Оствареност: 
•
• ФОРМИРАЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ И ИМЕНОВАЊЕ ВД СПОРТСКОГ ДИРЕКТОРА 
• Формирање такмичарске комисије и именовање ВД директора ПСС из редова УО ПСС.
• Циљ: Успостављање ефикасног система управљања спортским такмичењима ради остваривања стратешких циљева. 

Растерећење Начелништва ради ефикасног вођења манифетација рекреативног карактера.
• Носилац активности: Начелништво, Секретаријат
• Рок: 1. Квартал
• Оствареност: 
•
• СПОРТСКА ПРАВИЛА ПСС
• Усклађивање спортских правила ПСС са Законом о спорту.
• Циљ: Функционисање такмичарских дициплина у складу са законским оквирима.
• Носилац активности: Начелништво, Стручни савет спортских стручњака, Комисија за нормативна акта, Секретаријат
• Рок: Трајно, до остварења циља
• Оствареност:
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