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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
 

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 01133 43 103 
Факс 011 32 31 374 
Е-маил office@pss.rs 
Адреса 11000 Београд, Андрићев венац 2 
Лице овлашћено на заступање Исо Планић 
Руководилац програма Александар Марковић 
Број уговора / Анекс I 451-02-29/2020-03 / 451-02-29/2020-03-1 

 

1. Временски период за који се подноси извештај: 

Почетак реализације 01. јануар 2020. године 

Завршетак програма 31. децембар 2020. године 

 

2. Кратак опис циљева програма који су требали бити постигнути (према 

областима општег интереса из члана 112. став 1. Закона о спорту): 

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 2020. 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, масовна 

такмичења у планинарском трекингу, као и развоју дисциплине пешачења  у 

отвореној природи и урбаном окружењу, кроз програм укључивања свих 

слојева грађана. Поред тога у велико развоју у оквору ПСС су такмичења у 

потенцијалним олимпијским дисциплинама – планинском трчању 

(скајранингу) и драј тулингу и такмичарском пењању у леду.  
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Циљеви у обуци чланова Планинарског савеза Србије са подизањем нивоа 

савремених планинарских знања и вештина остварују се кроз  разноврсне 

вежбе, семинаре и течајеве (служба планинарских водича, горска служба 

спасавања, алпинизам, спелеологија, високогорство, спортско пењање на 

природној стени, планинско трчање, драј тулинг,  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 2020.години 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 178 основне планинарске организације/ 

клуба са преко 18.000 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. 

У Програму за 2020. годину у делу домаћег програма планирано је велики 

број разноврсних активности из оквира организационе структуре Савеза 

(планинарски  успони и акције, алпинизам, спортско пењање на природној 

стени, спелеологија, високогорство, планнско трчање, планинарска 

оријентација, драј тулинг и пењање на леду, планински водичи, горска 

служба спасавања, трасирање и уређивање планинарских стаза, семинари и 

усавршавања, издавачка делатност).  

Од планираних  није реализован део активност из разлога да то није 

дозвољавала епидемилошка ситуација у току године и мере прописане за 

спречавање ширења заразне болести Ковид19. У број реализованих акција 

посено треба нагласити да је у оквиру „Дана пешачења“ спроведена активнос 

на 67 локације у 56 града. Ова активност одржана је уз помоћ и подршку 

Министарства омладине и спорта, Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, те Института за јавно здравље „Милан Јовановић 

Батут“.  
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У делу међународног програма за 2020. планирано је и реализовано више  

разноврсне активности (успони и експедиције, оријентациона такмичења, 

семинари, пројекти, међународни састанци асоцијација и комисија). Део 

активности је отказан због епидемиолошке ситуације и немогућности 

путовања у одређене земље.   

На нивоу клубова уз подршку и координацију Комисије за високогорство и 

експедиције Планинарског савеза Србије остварено је 23 високогорска успона 

и експедиције на врхове преко 4000 мнв. Учествовало је 23 високогорца из 11 

клубова. 

 

4. Опис постигнутих резултата (према областима општег интереса из члана 112. 

став 1. Закона о спорту и програмским целинама): 

Табеларни преглед РЕПУБЛИЧКИХ АКЦИЈА у 2020. Години 
 

 
Републичке акције за младе планинаре (РАМ) 
 
”РАМ „Зимски рај за младе“ “, у организацији  ПСК Победа Београд, 446 учесника. 
 
Планинарство као слободна наставна активност 
 
“Планинарство - боравак у природи” као слободну наставну активност (СНА), по 
наставном плану и програму Планинарског савеза Србије, од ове школске године 20/21 
реализују ОШ “Вожд Карађорђе”, ОШ “Коста Стаменковић” и ОШ “Петар Тасић” из Лесковца, 
ОШ “Дуле Караклајић” из Лазаревца, док се у ОШ “21. Октобар” из Крагујевца, план и 
програм ПСС реализује кроз секцију за ученике IV разреда. 

 

Табеларни преглед ТРАДИЦИОНАЛНИХ АКЦИЈА у 2020. години 

 
 

1. „23. зимски успон на 
Трем“ ; Сува планина 

ПК „Железничар“  Ниш 29.02. 
99 плани. клубова/друштава, 

1095 учесника 

2. ДАН ПЕШАЧЕЊА ПСС и ПСО 12.09.. 
Акцију спровело 67 опо ПСС у 
56 градова и општина Србије уз 
учешће више хиљада грађана. 

3. 
 43. планинарски    

маратон на Фрушкој 
гори 

ПСД Железничар               
Нови Сад 

19-20.09. 294 учесника/такмичара из 5 
земаља. 

4. „Дан чистих планина“ ПСК Победа Београд 26-27.09. 524 учесника из 17 клубова – 
друштава. 

5. 59.“Јастребчки марш“ ПСК Јастребац Крушевац 10.10. 
557 учесника из 20 клубова – 
друштава. 

1. Богојављенски успон на 
Бељаницу 

ПСК „Ресава“ Стрмостен 18.01. 
38  плани. клубова/друштава,  

356 учесника 

2. 20. Павласов меморијал ПСД „Поштар“ Нови Сад 18.01. 
26  плани. клубова/друштава, 

204 учесника 

3. 
13.Светосавски поход 
планинара - Црни врх 
Јагодина 

ПСК „Јухор Јагодина 25.01 
29 планинарска клуба/друштва, 264 
учесника 

4. „25 осмомартовски сусрет 
планинара Врдник“ 

ПСД „Змајевац“ Врдник 7.3. 
15 планинарска клуба/друштва, 324 
учесника 

5. 
9.Јесењи успон на Соколов 
камен 

ПАК „Мосор“ Ниш 27.09. Успешно организована акција 
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Високогорски успони у 2020. години 
 

 Аконкагва 6.962 м, Анди (Аргентина) 

1. Александар Рашин  PK Extreme Summit Team Београд 

2. Петар Пећанац  PK Extreme Summit Team Београд 

3. Адмира Коничанин  ПК Белег Тутин 

4. Душанка Симоновић PK Extreme Summit Team Београд 

 Ухуру пик 5.895 м, Килиманџаро (Танзанија) 

1. Радомир Микић  PK Extreme Summit Team Београд 

2. Жељко Милић ПД Зрењанин Зрењанин 

3. Зорица Милошевић PK Extreme Summit Team Београд 

4. Михаило Топаловић ПД Рујно Ужице 

5. Предраг Ненадовић ПК Железничар Београд 

6. Биљана Меденица PK Extreme Summit Team Београд 

 Елбрус 5.642 м, Кавказ (Русија) 

1. Алфред Абрахам ПСК Спартак Суботица 

 Арарат 5.137 м, Арменијске планине (Турска) 

1. Зоран Павловић ПК Вукан Пожаревац 

2. Зоран Микић ПК Вукан Пожаревац 

3. Љиљана Васић ПК Букуња Аранђеловац 

4. Снежана Брложановић ОПСД Драган Радосављевић Зајечар 

5. Александар Рашин PK Extreme Summit Team Београд 

6. Дејан Дујмовић ПД Вис Лазаревац 

7. Жељко Милић ПД Зрењанин Зрењанин 

8. Саша Панић PK Extreme Summit Team Београд 

9. Биљана Цинцаревић PK Extreme Summit Team Београд 

10. Иван Марјановић PK Extreme Summit Team Београд 

11. Наталија Бојовић ПСК Балкан Београд 

12. Немања Новковић PK Extreme Summit Team Београд 
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Пењање на леду и драј тулинг 

Државно првенство у пењању на леду и драј тулингу и такмичарском пењању 
у леду 2020. 

Овчар Бања 12.12.2020. 

ЖЕНЕ 

Пласман Такмичарка Клуб Бодови 

1 Антонина Брдарић ПК Пентракс  Иђош  100 

2 Нора Богнар ПК Спартак Суботица  80 

3 Жаклина Беседеш ПК Спартак Суботица  65 

       4 Ана Стојановић ПК Вукан  Пожаревац  55 

       5 Алина Љакић ПК Спартак Суботица  51 

                              МУШКАРЦИ 

Пласман Такмичар Клуб Бодов
и 

1 Милан Макојевић КЕС Армадило  Чачак 100 

2 Лука Ристановић ПК Каблар  Чачак 80 

3 Бојан Траиловић ПК Вукан  Пожаревац 65 

4 Алекса Живановић ПК „АС“ Београд  55 

5 Томас Миросавић КЕС Армадило  Чачак 51 

6 Лука Јосиповић  КЕС Армадило  Чачак 47 

7 Арон Тот  ПК Спартак Суботица 43 

8 Ђорђе Обућина *   

9 Дејан Долашевић* Обилић  Београд  
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Планинарска спелеологија 
 

ОБУКА ДРУГАРСКОГ СПАСАВАЊА И ПРВЕ ПОМОЋИ У СПЕЛЕОЛОШКИМ ОБЈЕКТИМА 

Термин одржавања: 13.-15.март 2020. 

Место одржавања практичних вежби: 

 Пењалиште код пећине Топлик, Вратарница, Зајечар 
Место одржавања теoријских предавања и смештаја учесника: 

 Техничка школа, Књажевац 

 Црвени крст, Књажевац 
Инструктор на обуци: Немања Милосављевић, спортски инструктор специјалиста 

планинарства (инструктор спелеологије) 

Демонстратори на обуци: Данијел Алексић, спелеолог, спелеоспасилац ГСС, ПК 

''Дубашница'' 

Стручни сарадник: Др Марија Лазаревић, Дом здравља, Књажевац 
Број учесника: 11 

Степен обуке: Напредна спелеолошка обука 

Циљ обуке: Оспособљавање спелеолога за пружање прве медицинске помоћи, 

спасавање унесрећеног колеге са ужета и његово збрињавање. 

Постигнути резултати: Сви полазници обуке успешно су савладали програмом 

предвиђене практичне вежбе и теоретске јединице. 

 

ПОЧЕТНА СПЕЛЕОЛОШКА ОБУКА и ЗАВРШНА ВЕЖБА 
 

Термин одржавања: 16.-22.10 / 14.-15.11.2020 

Место одржавања практичних вежби: 

 Природна стена у клисури Бељевинске реке, Злот 

Место одржавања теoријских предавања и смештаја учесника: 

 Планинарски дом ''Бељевина'', Злот 

Место одржавања теренских активноси: 

 Девојачка пећина, Подгорац, Бољевац 

 Лазарева пећина, Злот, Бор 

 Церјанска пећина, Церје, Ниш 

 Церјанска пропаст, Церје, Ниш 

Инструктор на обуци: Немања Милосављевић, спортски инструктор специјалиста 

планинарства (инструктор спелеологије) 

Сарадници на обуци: 

 Данијел Алексић, спелеолог, спелеоспасилац ГСС, ПК ''Дубашница'' 

 Младен Милошевић, спелеолог, ССУ ''Саис'' Књажевац 

 Милан Рајчић, спелеолог, ССУ ''Саис'' Књажевац 

 Милан Миливојевић, спелеолог, ССУ ''Саис'' Књажевац 

 Милена Јанковић, спелеолог, СС ПК ''Железничар'', Ниш 

Број учесника: 7 



 

 

7 

Степен обуке: По успешном завршетку теоријског и практичног дела обуке кандидат 

поседује основна знања и вештине за безбедан рад и боравак у спелеолошким 

објектима под пратњом спелеолога са вишим звањем. 

Циљ обуке: Афирмација спелеологије као мултидисциплинарне (спортске, научно-

истраживачке и техничке) активности и оспособљавање кандидата за активно 

учешће у спелеолошкој активности. 

Постигнути резултати: Обука је успешно реализована по плану и програму, седморо 

учесника успешно је прошло теоријски и практични део обуке. 

 

КАМП МЛАДИХ СПЕЛЕОЛОГА 
 
Организатор: Комисија за спелеологију Планинарског савеза Србије 

Вођа активности: Младен Милошевић и Милан Рајчић (ССУ ''Саис'', Књажевац) 
Термини одржавања: 25.-28.9. 
Место одржавања: Овчар бања 
Циљ активности: Упознавање младих са основним појмовима и техникама 
спелеологије. 
Статус активности: Камп је успешно реализован уз присутво 2 демонстратора и 7 
полазника 

ДРУГЕ АКТИВНОСТИ 
 

Комисија за спелеологију уз подршку Издавачког савета ПСС издала први број 
СПЕЛЕОЛОШКОГ ГЛАСНИКА који представља први стручни часопис из области 
спелеологије у историји Планинарског савеза Србије и уопште у домаћем 
издаваштву. 

ПЕРСОНАЛНИ КАРТОНИ СПЕЛЕОЛОГА 
 

До 15.децембра укупно предато 36 персонална картона спелеолога. 
Посебан извештај о персоналним картонима спелеолога поднет Начелнику уз овај 
Извештај. 
 

 Планинарски трекинг   

 

У 2020. години планирано је да се одржи 7 кола у Првенству и 1 коло Мастер купа. 

Због пандемије корона вируса и одржана су само два кола, а сва остала су отказана. 

Отказивања  предвиђених кола су уследила због противепидемијских мера, које су 

важиле на територији Србије, а касније и због ванредних ситуација које су биле 

проглашавана на територији појединих општина у којима су клубови организатори. 

Одржана су два кола , прво на Рајцу и друго на Каблару. 

 

Прво такмичење је одржано на Рајцу 27.09.2020. у организацији ПСК „Победа“ из 

Београда. Укупно је учествовало 150 такмичара. 

Друго такмичење је одржано на Каблару 17.10.2020. у организацији ПК „Каблар“ из 

Чачка. Укупно је учествовало 194 такмичара. 
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Генерални пласман после одржаних такмичења (првих 5) 

 

Мушкарци 

Р.бр. Презиме и име - М Друштво/Клуб 
Укупно 
време 

1 
Вукмировић 
Александар 

Железничар ПК - 
Инђија 06:24:18 

2 Максимовић Ратко Балкан ПСК - Београд 07:10:46 

3 Миљковић Миодраг Железничар ПК - Ниш 07:11:33 

 

Јуниори 

Р.бр. Презиме и име - МЈ Друштво/Клуб 
Укупно 
време 

1 Вићентић Огњен Повлен ПК - Ваљево 06:45:16 

2 Веселиновић Јаков Повлен ПК - Ваљево 07:09:48 

3 Прчић Виктор 
Спартак ПСК - 
Суботица 03:45:00 

 

Мушкарци екипно 

Р.бр. Друштво/Клуб - М Рајац Каблар Укупно 

1 Железничар ПК - Инђија 455 488 943 

2 Балкан ПСК - Београд 409 463 872 

3 Железничар ПК - Ниш 441 344 785 

 

Жене 

Р.бр. Презиме и име - Ж Друштво/Клуб Укупно 

1 Данковић Мирјана Железничар ПК - Ниш 08:42:43 

2 Манић Катарина 
Јастребац ПК - 
Крушевац 11:54:04 

3 Пријић Тамара 
Железничар ПК - 
Инђија 13:28:34 

 

Јуниорке 

Р.бр. Презиме и име - ЖЈ Друштво/Клуб Укупно 

1 Радичевић Саша Победа ПСК - Београд 09:28:51 

2 Ћеранић Милица Победа ПСК - Београд 11:03:33 

3 Дуканац Анђела Каблар ПД - Чачак 05:54:33 

 

Жене екипно 

Р.бр. Друштво/Клуб - Ж Рајац Каблар Укупно 

1 Победа ПСК - Београд 277 295 572 

2 Железничар ПК - Инђија 207 292 499 

3 Јастребац ПК - Крушевац 212 253 465 
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Планинско трчање (Скајранинг) 

   Сезона такмичења у планинском трчању ПСС у 2020. години  окончана је завршетком три 
од предвиђених пет трка.  
 

 
 
ЧОРТАНОВЦИ - ПЛАНИНАРСКИ ПОЛУМАРАТОН 
   Прва трка одржана је 15.03.2020. у Чортановцима. Технички организатор планинарског 
полумаратона је био ПК Железничар из Инђије. Стазу дужине 21.3 км. са укупном висинском 
разликом од 510 м. у успону, по идеалним временским усповима савладало је 98 такмичара 
од 101 стартера.  
 
ФРУШКОГОРСКИ МАРАТОН 
   У суботу 26.09.2020. одржан је 43. Фрушкогорски маратон. Трка на ултрамаратонској стази 
''Средњи западни маратон'' од 57 км. и укупним кумулативним успонм од  2332 м. бодовала 
се као друга трка лиге Србије у планинском трчању ПСС. Организатор је био ПСД 
Железничар из Новог Сада са клубовима партнерима Фрушкогорског маратона.  
 
ВЕРТИКАЛНИ КИЛОМЕТАР -ТРЕМ 
   03.10.2020. на обронцима Суве планине одржан је ''Вертикални километар'', трећа трка 
сезоне. Старт је био са заплањске стране Суве планине изнад Доњег Душника, а цилј врх 
Трем на 1810 мнв. Стаза дужине 4,6 км. и кумулативног вертикалног успона од 960 м. била је 
прави испит снаге планинарских спринтера. 55 тркача се појавило на старту а 54 је 
финиширало. Техничка организација заједнички је припала ПК Трем 1810 из Доњег Душника 
и ПК Железничар из Ниша.  
 

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН 
 

Женска конкуренција: 

1. Сузана Аћимовић 

Ђумић 

ПК Железничар Инђија 66 85 66 217 

2. Милена Гатарић ПСД Железничар Нови 

Сад 

32 66 75 173 

3. Слађана Дечермић ПД Јеленак Панчево 29 75 36 140 

4. Јадранка Тасић ПСК Мосор Ниш 15 40 58 113 

5. Снежана Ђурић ПЕК Гора Крагујевац - - 85 85 

6. Ивана Живковић ПСК Победа Београд 85 - - 85 

7. Оливера Станковић ПСК Мосор Ниш - 45 32 77 

8. Слађана Вукас ПК Железничар Инђија 75 - - 75 

9. Јелена Сунајковић ПК Железничар Инђија 14 51 - 65 

10. Сара Пирнат ПСК Спартак Суботица - 58 - 58 
 

Мушка конкуренција: 

1. Срђан Мате ПСК Победа Београд 85 45 51 181 

2. Александар Радукин ПСД Железничар Нови 

Сад 

26 85 66 177 

3. Александар 

Вукмировић 

ПК Железничар Инђија 51 75 40 166 

4. Петар Ненадов ПК Железничар Инђија 29 66 26 121 

5. Славко Панић ПСК Победа Београд 75 - 45 120 

6. Немања Ристовић ПСК Мосор Ниш 32 - 85 117 

7. Драган Стојиљковић ПСК Мосор Ниш 12 58 20 90 

8. Марко Ђуровић ПК Ера Ужице 66 20 - 86 

9. Милош Милисављевић ПСК Победа Београд 40 40 - 80 

10. Иван Јовановић ПЕК Гора Крагујевац - - 75 75 
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Екипна конкуренција: 

1. ПК Железничар Инђија 155 226 132 513 

2. ПСД Железничар Нови Сад 113 171 165 449 

3. ПСК Победа Београд 245 - 141 386 

4. ПСК Мосор Ниш 92 129 163 384 

5. ПЕК Гора Крагујевац - - 218 218 

6. ПСК Балкан Београд 88 67 49 204 

7. ПСК Спартак Суботица 41 101 55 197 

8. ПК Тара Бајина Башта 102 - - 102 

9. СК Трајб Београд - - 34 34 

10. ПК Борковац Рума 11 - - 11 

 

У сезони 2020. учествовало укупно: 

ОО - клубова: 26 (генерални пласман 10) 

Такмичара: 113 (38 Ж / 75 М) 

 

  ВИРТУЕЛНА ТРКА 

Прва виртуелна трка у Србији у организацији Планинарског савеза Србије 

одржана је у периоду од 08.08-16.08 2020. Пандемија је проузроковала отказивање 

великог броја трка па је КПЛТ услед недостатка званичних одлучила да промотивно  

организује нови  формат такмичења. Трка је имала и хуманитарни карактер. 

 

КАМП ЗА МЛАДЕ ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНИНСКЕ ТРКАЧЕ 
Одржан први Камп за младе перспективне планинске тркаче у Овчар Бањи у 

термину 9.10-11.10.2020. године у организацији Комисије за планинско трчање, а у 

сарадњи са Комисијом за младе. Реализација је подржана од стране Министарства 

омладине и спорта РС.   

Циљ кампа је промоција и популаризација планинског трчања код младих 

чланова ПСС (14-18 година), подизање свести и унапређење квалитета ове 

такмичарске дисциплине. Започето је формирање базе младих талентованих 

такмичара који ће уз континуиране препоручене тренинг програме индивидуално 

напредовати, а тиме допринети и развоју планинског трчања у Србији.  

Рад са 9 полазника из 7 ОО осмислио је и реализовао Дарко Живановић, 

лиценцирани тренер. Завршницу теоретског и практичног рада на тему „тренинг 

трчања“ представљала је трка на Каблару у дужини од 6 км/450 м висинске разлике. 

Такмичарски дух и потенцијал ових младих људи испољили су се на најбољи начин 

- одличним резултатима. 

У складу са програмом првог кампа посебна пажња посвећена је интерактивним 

предавањима на тему правила понашања на планини, као и припрема за одлазак на 

планинарење и такмичење у планинским условима. Учесници су испољили велико 

интересовање за планинарску етику и културу живљења на планини. 

Испред КПЛТ кампом је руководила Евица Јеремић 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

15.08.2020. на Фрушкој Гори одржан је заједнички тренинг потенцијалних 

репрезентативаца Србије у планинском трчању. Позиву селектора одазвало се 

тринаесторо репрезентативаца а четворо је оправдало свој изостанак. Тренинг су 

водили директор репрезентације Ненад Сударов и тренер БРЦ екипе Милош 

Милисавњевић. 
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Спортско пењање на природној стени 
 

У Врмджи код Сокобање 08. и 09. јула 2020. одржано је Државно првенствo у 

спортском пењању на природној стени у дисциплини болдеринг  у категоријама: 

сениори, сениорке.  

Организатор овог такмичења је била Комисија за спортско пењање 

Планинарског савеза Србије и ПАЕК „Ниш“, а домаћин такмичења била је месна 

заједница „Врмџа“. Државно првенство је било под покровитељством Министарства 

омладине и спорта Републике Србије. Организатор такмичења и уређивач смерова је 

био Даниел Станковић. 

Пласман: 

Мушкарци Жене 

Бр. Име и презиме Бодови Бр. Име и презиме Бодови 

1. Лука Перуновић 1083,32 1. Нора Богнар 1499,99 

2. Никола Вучковић 1083,32 2. Антонина Брдарић  999,99 

3. Димић Милош  1083,32 3. Катарина Мановски 999,99 

 

 У Врмџи је 12 и 13. 09.2020.   одржано и Државно првенствo у спортском пењању 

на природној стени у дисциплинима тежинско и брзинско  пењање и у категоријама: 

сениори, сениорке. 

Такмичење се одвијало на 15 нових смерова  распоређена на новом сектору 

на стени у кањону реке Ресаве, која су у складу са Такмичарским правилником први 

пут отворени на овом такмичењу. Организатор овог такмичења је била Комисија за 

спортско пењање Планинарског савеза Србије и ПАЕК „Ниш“, а домаћин такмичења 

била је месна заједница „Врмџа“. Организатор такмичења и уређивач 15 нових 

смерова је био Даниел Станковић. 

 

Пласмани: 

 

СЕНИОРИ 

Освојено 

место 

Име и презиме (клуб) Бодови 

финале 

Бр. попетих смерова/ 

бр.покушаја у финалу 

Бодови 

квалификације 

I Лука Перуновић (Земун) 1277,78 3/3 3850,01 

II Никола Вучковић (Београд) 277,78 2/2 1894,44 

III Иван Ђорђевић (Гекон) 277,78 2/2 1838,89 

 

СЕНИОРКЕ 

 Име и презиме (клуб) Бодови 

I Сташа Гејо (ПАЕК Ниш) 6533,34 

II Милица Брућинић (ПАЕК Ниш) 4200,01 

III Антонина Брдарић (Пентракс) 3300,01 

 

ЈУНИОРИ 

 Име и презиме (клуб) Бодови 

I Матеј Кнежевић (Стари град) 9166,66 

II Никола Вучковић (Београд) 6166,66 

III Виктор Прчић (Спартак) 1666,66 
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Спортаки пењачи су учествовали и на пењачком фестивалу који се парарелно 

са Државним првенством одржавао на стенама у Врмџи. Учествовало је  40 

спортских пењача који су пели на 15 нових смерова намењених само за фестивал и 

15 старих смерова. Фестивал је организовао и финансирао Данијел Станковић  уз 

помоћ локалне месне заједнице Врмџа. 
 

На Рајцу код Љига  27. септембра 2020. одржано је Државно првенствo у 

спортском пењању на природној стени у дисциплини брзинско  пењање. Такмичење 

је одржано у оквиру акције „Дана чистих планина“. Организатор овог такмичења је 

била Комисија за спортско пењање Планинарског савеза Србије, Планинарски клуб 

„Победа“ и Спортско пењачки клуб „Вертикал“. Учествовало је укупно  20 

такмичара (10 у мушкој и 10 у женској сениорској конкуренцији) из 7 клубова 

 

Пласман:  

Брзинско сениори:               време: секунди 

1. Невен Кецмановић - Вертикал  - 24.62 сек     

2. Андрија Ћирковић  -  Гранит    - 31,05 сек            

3. Предраг  Ћурдић -  Вертикал    - 31,90 сек 

Брзинско сениоркe:                 време: секунди 

1. Нора Богнар - Спартак         -  23.00 сек           

2. Маја Фаби  - Спартак           -  45.59 сек      

3. Марија Тинтор - Гранит       -  53.72 сек 

 
Резултати појединаца: 
 
Сташа Гејо, рођена 25.11.1997, члан ПАЕК „Ниш“из Ниша 

У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Успони спортских пењача 
на пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности ПАЕК „Ниш“ из Ниша, у термину 15.08.2020. уз 
учешће 33 такмичара из 11 клубова, на пењалишту Франкенјура у Немачкој, Сташа је 
извела успон смера „Cringer“ тежине Х+УИАА.  
 

Лука Перуновић, рођен 17.11.1990, члан ПК „Земун“ из Београда 
У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Успони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности ПК „Земун“ из Београда, у термину 9.12.2019. уз 
учешће 17 такмичара из 8 клубова, на пењалишту Грдоба код Ваљева, Лука је извео 
успон смера “Bullet“ тежине Х+/XI- УИАА.  

 
Aнтонина Брдарић, рођена 23.12.1993.,члан СПК ”Пентраx” из Иђоша 

У оквиру планираних такмичарских акција КСП ”Успони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству” за 2020.годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности СПК ”Пентраx” из Иђоша у термину 
10.02.2020.године уз учешће 27 такмичара из 8 клубова, на пењалишту Гејикбајири у 
Турској, Антонина је извела смер ”Trio de ligoville” који се води у званичном водичу, 
тежине 7c+ (9+ UIAA).  
 

Немања Дабижљевић, рођен 09.05.1992, члан СПК „Гецо“ из Београда 
У оквиру планиране такмичарске акције КСП „Успони у земљи и иностранству“ за 
2020.годину, а у складу са годишњим  плановима пењачких активности СПК „Гецо“ из 
Београда, у термину 19.11.2020.  уз учешће 17 такмичара из 9 клубова, на пењалишту 
Соко град, код Љубовије, Немања Дабижљевић је извео успон на 
смер  Јунак оцене  X+ (10+) UIAA -- који се налази у званичном водичу ПСС.  
 

Милица Врућинић, рођена 28.08.1986, члан ПАЕК „Ниш“ из Ниша 
У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Успони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности ПАЕК „Ниш“ из Ниша, у термину 12.10.2020. уз 
учешће 35 такмичара из 10 клубова, на пењалишту Јелашничка клисура у близини  
Ниша, Милица је извела успон смера “Full contact” тежине X- (10- UIAA). Тиме је 
испунила услов за стицање звања Заслужни спортиста зa 2020. 
 
 

https://www.8a.nu/crags/sportclimbing/serbia-yugoslavia/jelasnica/sectors/h2o/routes/full-contact
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Милош Димић, рођен 28.07.1991, члан  ПК "Земун"из Београда 
 У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Успони спортских пењача на 

пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности ПК „Земун“ из Београда, у термину 11.10.2020. уз 
учешће 17 такмичара из 8 клубова, на пењалишту Грдоба код Ваљева, Милош је 
извео успон смера “Bullet“ тежине Х+ УИAA. На основу овог резултата, Милош је 
испунио услов за стицање звања Заслужни спортиста у 2020. години.  

 
Немања Чизмић, рођен 28.04.1985. члан СК „Трибе“ из Београда 

У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Ускони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству“за 2019. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности  СК „Трибе“ из Београда, у термину 09.08.2020. уз 
учешће 33 такмичара из 6 клубова, на пењалишту Борски Стол, Немања је извео 
успон смера „Momental“ тежине IX УИАА и смера „Ујед“ тежине IX-. УИАА. Тиме је 
остаo у систему и потврдио звање Заслужни спортиста у 2020. години. 

  
Јелена Јаковљевић, рођена 5.11.1984, члан СК „Трибе“ из Београда 

У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Успони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности СК „Трибе“ из Београда, у термину 08.08.2020. уз 
учешће 35 такмичара из 9 клубова, на пењалишту Борски Стол, Јелена је извела 
успон смера „На врх брда Брба мрда“ који се води у званичном водичу за ово 
пењалиште и оцењен је оценом тежине VIII+/IX- УИАА.  
 

Матеј Кнежевић, рођен 18.08.2004. члан СПК ,,Стари град” из Ужица 
У оквиру планираних такмичарских акција КСП ,,Успони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству” за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности  СПК „Стари град“ из Ужица, у термину 
13.7.2020. уз учешће 28 такмичара из 9 клубова, на пењалишту Грдоба недалеко 
од Ваљева, Матеј је извео успон смера „Аурора бореалис“ тежине X УИАА.  

 
Нора Богнар, рођена 04.03.2002, , члан ПК „Спартак“ из Суботице 

Нора Богнар je у оквиру планираних такмичарских акција  КСП „Успони спортских     
пењача на пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину у складу са 
годишњим планом пењачких-такмишарских активности ПСК „Спартак“ из Суботице.ј 
у термину 15. септембра 2020. године на пењалишту Јелашница Нора Богнар  
испењала смер „Маеmi“ тежине X UIAA (8b fr.).На овој акцији је учествовало 30 
такмичара из 9 клуба. 
 

Игор Веселић, рођен 08.05.2003 члан члан СК „Трибе“ из Београда 
У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Успони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности СК „Трибе“ из Београда, у термину 01.07.2020. уз 
учешће 28 такмичара из 10 клубова, на пењалишту Јелашничка клисура код Ниша, 
Игор је извео успон смера „Маеми“ који се води у званичном водичу за ово 
пењалиште и оцењен је оценом тежине X УИАА.  
 

Милица Марјановић, рођена 28.03.2005, члан СК „Трибе“ из Београда 
У оквиру планираних такмичарских акција КСП „Успони спортских пењача на 
пењалиштима у земљи и иностранству“ за 2020. годину, а у складу са годишњим 
плановима пењачких активности СК „Трибе“ из Београда, у термину 01.07.2020. уз 
учешће 28 такмичара из 10 клубова, на пењалишту Јелашничка клисура код Ниша, 
Милица је извела успон смера „Gold fever“ који се води у званичном водичу за ово 
пењалиште и оцењен је оценом тежине IX+ УИАА.  

 
Међународна такмичења 
 
Ове године због епидемиолошке ситуације спортски пењачи нису учествовали на 
такмичењима у иностранству. На инстраним стенама спортски пењачи су пели до 
марта месеца. 
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Кампови 
 

КСП је и ове године организовала кампове за младе и перспективне спортске 
пењаче. На Кампу је било 25 учесника. Циљеви програма су били стручно 
усавршавање спортских пењача, теоријска и практична обука за пењање на 
природној стени, правила на такмичењима, суђење и дисциплинске мере. 
Реболтовано је и поправљено 8 смерова и урађена су 2 нова смера.  

 
Обуке у спортском пењању на природној стени 
 

Од почетка године клубови  су  одржали основну обуку у спортском пењању 
на природним стенама, уз одобрење Комисије за спортско пењање. Клубови су  
претходно најавили одржавање обуке и извођаче наставног плана.  

КСП је организовала испит за звање „спортски пењач“. Испит је састојао се 
из више сегмената, а кандидати су одговарали усмено, писмено и практично. 
Положило је 5 кандидата за звање спортски пењач и 2 кандидата за уређивача 
смерова и један кандидат за уређивача асистента. 
 
Акције у земљи и иностранству 
 

У оквиру планираних пењачких активности КСП за 2019. годину „Успони 
спортских пењача на пењалиштима у земљи и иностранству у периоду јануар-
децембар“, а у складу са годишњим планом пењачких активности клубова при КСП, 
наши пењачи/такмичари су боравили на пењалиштима у земљи (Ваљево, 
Јелашница, Сићево, Бељаница, Горњачка клисура, Љубовија, Вршачки брег, Ужице, 
Борски Стол, Рајац) и иностранству и у неколико држава у уностранству.  

Циљ ових активности је пењање смерова који по тежинама улазе у 
критеријуме за категоризацију, али и одговарају тренингу који има за циљ 
побољшање „on sight“ и „flash“ пењања, повећање издржљивости у пењању. Наши 
пењачи су остварили ове циљеве и успешно извели смерове тежина 9 УИАА (7c 
фр.), 9+ УИАА (7c+ фр.), 9+/10- УИАА (8а фр.), 10- УИАА (8а+ фр.), 10 УИАА (8b фр.) 
и 10+ УИАА (8b+ фр.)  
 
Алпинистичке активности 
 

У оквиру својих активности а у сарадњи са алпинистичким одсецима и 
секциама КА је одобрила организацију 9 основних алпинисичких обука - летње 
технике, 3 напредне обуке - летње технике, 7 основних обука - зимске технике и 2 
напредну обуку - зимске технике. Зимску основну обуку завршило је 75 кандидата до  
летњу основну обуку је завешило 116 кандидата. 

 
Поред основних и напредних обука КА је учествовала у организацији три 

алпинистичка табора, једног кампа за младе и перспективне спортисте и једне 
радионице (технички дани). 

 
Због епидемиолошких мера репрезентација се није састајала и мало се 

радило са репрезентативцима, али и поред тога имамо предлог за шесторо 
алпиниста за категоризацију. 

 
И поред тешке материјалне ситуације и недовољних средстава са којима 

КА располаже бележимо благ напредак у односу на предходну годину како у броју 
активних алпиниста тако и у броју успона који су изведени. 
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Табеларни приказ активности за 2020. годину 

 

Бр. АОЈ 
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1 АО Шабац 1 1 7 1 2 9 4 59 8 да 

2 АС Ниш / / 4 5 8 10 18 51 6 да 

3 АО 

Пожаревац 

/ 2 12 3 6 18 12 129 11 да 

4 AO Вукан 1 1 7 3 5 7 12 94 5 да 

5 АО Нови Сад 1 / 20 17 19 43 32 418 24 да 

6 АО Београд 3 1 20 14 20 46 35 339 24 да 

7 АО Авала 1 / 11 23 46 78 47 844 34 да 

8 AO Каблар 1 / 2 11 13 17 15 281 12 да 

9 АО 

Јастребац 

1 / 8 11 4 18 10 257 14 да 

10 АС Суботица / / 3 10 9 11 16 61 6 да 

11 АО 

Армадила 

2 / 4 1 / 7 0 100 7 да 

Укупно 11 5 98 99 132 264 21 2633 148  

 
РАНГ ЛИСТА ПРВИХ СЕДАМ СА НАЈВИШЕ ИСПЕЊАНИХ ТУРА У 2020 г. 

______________________________________________________________________________ 
 

Бр. Бр.тура Звање. Име и Презиме АОЈ 

1 63 Алпиниста Старији Приправник Хелена Ламбић АО Авала 

2 55 Алпиниста Старији Приправник Славенко Божић АО Авала 

3 39 Алпиниста Старији Приправник Бојан Траиловић АО Вукан 

3 37 Инструктор алпинизма Слободан Жарковић АО Авала 

4 35 Алпиниста Старији Приправник Никола Добријевић АО Јастребац 

5 35 Алпиниста Старији Приправник Бојан Мијатовић АО Авала 

6 33 Алпиниста Старији Приправник Драган Павловић АО Јастребацд 

7 33 Инструктор алпинизма Слибодан Миловановић АО Каблар Чачак 

 
ПРВЕ ТРИ АОЈ СА НАЈВИШЕ ИСПЕЊАНИХ ТУРА У 2020 г. 

 
1. АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК АВАЛА      844 Алп Тура 
2.АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК НОВИ САД      418 Алп Тура 
3.АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК БЕОГРАД     339 Алп.Тура 

 

Планинарска оријентација 
 

 

1. Ове године је планирано десет такмичења у оквиру лигер Србије у 

Планинарској оријентацији. Због пандемије короне, одржано је пет кола лиге 

Србије. На овогодишњем такмичењу учествовао је 17 клубова са 137 екипа. 

Победник лиге је Челик са 19042 бодова, а следе Победа 15621, Спартак 2921, 

Стражилово 1890 и Вукан 1814 бодова.    
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2. Првенство Србије у планинарској оријентацији је организовано на Рајцу у 

оквиру акције „Дан чистих планина“. Такмичење на Рајцу, је било и 

најмасовније (учествовале су 44 екипе). На такмичењу највећи број медаља 

освојила је Победа: 3 златне, 4 сребрне и две бронзане. Други клуб по 

успешности је Челик са 8 медаља: две златне, две сребрне и 4 бронзане. Треће 

место припало је Кукавици, чије екипе су освојиле две сребрне медаље.   

 

3. Балканско првенств у Црној Гори није одржано због пандемије и одложено је 

за 2021.годину. 

 

4. У оквиру плана активности ПСС-а организован је курс из планинарске 

оријентације за све планинаре који желе да науче оријентацију, као и за оне 

који желе да стечено знање на курсу пренесу својим члановима. Курс је 

одржан на Рајцу у планинарском дому „Чика Душко Јовановић“ од 06. до 08. 

марта 2020. године. По унапред дефинисаном програму, који је био доступан 

свим чланицама ПСС-а, курс је у потпуности  реализован . Учествовало је 36 

полазника из 18 клубова/друштава из Србије и 7 чланова наставнок тима.     

 

5. Камп за младе перспективне такмичаре у Овчар бањи није организован због 

пандемије. 
 

5. Број корисника и структура корисника обухваћених програмом:  

Планинарску организацију Србије чини 178 планинарскa друштва/клуба са преко 

18.000 чланова. 

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

3.000 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 55.000 учесника у активностима. 

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.  

 

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 

око 35.000  планинара.  Старосна структура је разноврсна: од 15 до 25 година  

око 33%; од 25  до 40 година око 34%; од 40 до 60 година 29% , преко 60 година 

4%.  Жене чине већи део чланства, са процентом од око 56%.  

 

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, 
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затим кадрови друштава/клубова организатора акције и  чланови 

специјалистичких комисија. 

Специјалистичке активности (алпинизам, спелеологија, спортско пењање, 

планинарска оријентација, високогорство, драј тулинг, планинско трчање, 

планинарски трекинг, итд...) 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; Министарство просвете,науке и технолошког развоја; Министарство 

заштите животне средине, Асоцијација „Спорт за све Србије“, „Спорт за све“ 

Београда, а затим  Управе локалне администрације, Месне заједнице, спортски 

савези, туристички савези, РТС са мрежом локалних дописништава, и други 

медији.  
 

7. Реализација финансијског плана  програма (финансијски извештај може бити 

поднет као посебан прилог): 

7.1. Приходи 

ИЗВОРИ ПРИХОДА Планирана средства 

Министарство омладине и спорта 6.600.000,00 

Друга министарства/државни органи 

(навести који) 
 

Град/општина  

Аутономна покрајина  

Спортски савез  

Сопствена средства 8.000.000,00 

Спонзори  

Донатори  

Остали извори  2.000.000,00 

УКУПНИ ПРИХОДИ 16.600.000.00 

 

6.2. Обрачун трошкова (сваки трошак мора бити документован приложеним 

фотокопијама рачуна (или докуменат који су основ за исплату – уговор, одлука 

надлежног органа) издатим на организацију носиоца програма  и изводима из 

банке/Трезора којима се документују одговарајућа плаћања. Сваки трошак се означава 

одговарајућим бројем од 1 и даље. У обрачун се уписује назив и време настанка трошка и 

сваки појединачни износ).  



 
 

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, 28.12.2020. год. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА    ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ 

 Александар Марковић Исо Планић 

  
 

 

 

 

Датум пријема 

извештаја: 

 

 

Извештај прегледао и 

оценио: 

 

Извештај прихваћен и 

позитивно оцењен  

                  ДА                               НЕ 

 

Датум:  

 

Потпис службеног 

лица Министарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


