
 

 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 

 
Дел. број: 935 
Београд: 15.11.2021. године 
 
        ОСНОВНИМ ПЛАНИНАРСКИМ 
        ОРГАНИЗАЦИЈАМА / КЛУБОВИМА, 
        СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА 
 
 
        Поштовани, 
 
 Молимо Вас да обавестите све спортисте, који су у 2021 години, остварили врхунске 
резултате до 30. новембра, 2021. године, да доставе у канцеларију ПСС, следећу документацију: 
 
 - Годишњи план активности ОПО / Клуба ( организатора активности ), који је члан ПСС 
и из којег се види да је наведена активност планирана, 
 - Појединачни програм активности за активност у којој је постигнут врхунски резултат, 
 - Извештај са одржаног такмичења, пењачког или високогорског успона / експедиције, 
на којем је остварен врхунски резултат. Извештај мора бити потписан и оверен печатом од 
стране организатора, 
 - Сертификат ( уколико је обезбеђен ), 
 - Фотокопију планинарске картице ( са обе стране), 
 - Такмичарску књижицу,  
 - Попуњен, потписан и оверен печатом, пријавни лист ( образац ) за категоризацију. 
 
 На основу чл. 7. Правилника о додатним критеријумима за категоризацију 
спортиста Планинарског савеза Србије, документација за остварене резултате у спортским 
дисциплинама: алпинизам, високогорско планинарење, планинарска оријентација, планинско 
трчање, планинарски трекинг, спелеологија, спортско пењање на природној стени и пењање у 
леду и драј тулингу, доставља се стручној комисији наведених планинарских дисциплина до 
07.12.2021. године. 
 
 Стручне комисије су дужне да од 08-15.12.2021. године, прегледају приспелу 
документацију и доставе Комисији за признања, награде и категоризацију: 
 - Записник са предлогом спортиста, који имају услове за националну категоризацију 
спортиста и  
 - Предлог спортиста, који испуњавају услове за добијање стипендије. 
 

Комисија за признања, награде и категоризацију је дужна да од 16.-20.12.2021. 
године, достави УО ПСС потребне обрасце и записник са седнице Ккат, са предлогом кандидата 
за спортски статус врхунског спортисте и спортски статус јуниорског и сениорског ранга. 

 
 Пријавни лист за учешће у националној категоризацији је: 
 - образац бр. 104 Комисија за алпинизам, 
 - образац бр. 080 Комисија за високогорство и експедиције, 

- образац бр. 061 Комисија за планинарску оријентацију, 
- образац бр. 071 Комисија за планинарски трекинг, 
- образац бр. 079 Комисија за планинско трчање, 
- образац бр. 092 Комисија за спортско пењења на природној стени, 
- образац бр. 050 Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулингу и 
- образац за спелеологију. 
 
Обрасце можете потражити у Комисији одређене спортске дисциплине или на сајту 

ПСС. 
 
Све потребне информације се могу добити у канцеларији ПСС или директним 

контактом на моб. бр. 064 221 59 16 ( Лазар Попара ). 
 
Спортски поздрав, 
        Председник Комисије: 
        Лазар Попара с.р. 
         

 
 

 
 

 

 


