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ОСНОВНЕ ПЛАНИНАРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ



БРОЈ ЧЛАНОВА ОО У 2021. ГОДИНИ



СТАРОСНА СТРУКТУРА ЧЛАНОВА ПСС



ПОЛНА СТРУКТУРА ПСС



179 ОСНОВНИХ ПЛАНИНАРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЧЕТКОМ 2021. 

Примљени у 2021. и 2022. години:
1. СУ „Планинско-тркачко удружење Козомор“ из 

Косјерића

2. СПУ „Високогорци“ из Ваљева

3. ФК „Фит Нет“ из Београда 

4. СПУ „Србија у педаљ“из Старе Пазове

5. СПК „Власина“ из Сурдулице

6. ПСУ ’’Столови’’ из Краљева

6 ОПО је избрисано из чланства









УПРАВНИ ОДБОР ПСС
8 редовних седница УО:
• 2 помоћу апликације Гугл састанак
• 4 на Авали
• 1 на Рајцу
• 1 на Рудном

• 2 ванредне електронске седнице 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.





ПРИСУТНОСТ НА СЕДНИЦАМА УО



УПРАВНИ ОДБОР ПСС

Управни одбор ПСС одржао је седам редовних седница од
марта 2021. до марта 2022. године. Одржане су и две
ванредне електронске седнице. Две седнице су одржане
помоћу Гугл састанка, а пет седница су одржане на уобичајени
начин, окупљањем чланова у Београду, на Рајцу и Рудном.
Није било проблема са обезбеђивањем кворума и рад у
четвртој години након избора можемо вредновати као
ефикасан, хармоничан. Није било одлука које су донете
прегласавањем, али није било ни олаког прелажења преко
тема. Одржана су два састанка са
председницима/представницима ОО у Смедеревској Паланци
и Рудном и низ састанака мањег формата.



Sastanak sa predsednicima/predstavnicima OO u Smederevskoj Palanci, novembar 
2021.



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 које су дефинисане планом
приоритетних активности.





САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА











ОСИГУРАЊЕ ПЛАНИНАРА



Осигурање чланова ПСС у 2022. години

1. СТЕПЕН ОСИГУРАЊА

• Први степен чланарине (500,00 динара) садржи осигурање првог степена осигурања у земљи и иностранству, без лимита
надморске висине. Осигурањем се покривају све дисциплине које су у важећем Статуту Савеза. Акције морају да буду у
календару активности ПСС или у календару активности ОПО.

• Ризици и осигуране суме (у РСД):
• Смрт услед несрећног случаја 900.000,00
• Инвалидитет 1.800.000,00
• Трошкови спасавања 450.000,00

•

• Искључења:

• Искључене су обавезе осигуравача ако чланови Планинарског савеза Србије не поседују Уверење о основној планинаској
обуци.

• За алпинисте су искључене обавезе осигуравача, ако се насрећни случај десио при вршењу спортске и рекреацијске
делатности у алпинистици, без одговарајуће сертификоване опреме за пењање (сигурносни стандарди UIAA, CE) и без
одговарајућег нивоа оспособљавања предвиђеног правилима Савеза.

• Важеће лекарско уверење о здравеној способности обавазно морају поседовати чланови Планинарског савеза Србије који
поседују такмичарске књижице и учествују у систему такмичења ПСС.



Осигурање чланова ПСС у 2022. години

2. СТЕПЕН ОСИГУРАЊА ПСС

• Други степен осигурања (2.400,00 динара) покрива осигурање у земљи и иностранству без лимита надморске висине. Осигурањем се покривају све
дисциплине које су у важећем Статуту Савеза. Акције у овом степену чланарине не морају да буду у календару активности ПСС као ни у календару
активности ОПО.

• Осигурање покрива и несрећне случајеве који настану на путу од куће до места обављања планинарске, алпинистичке, рекреацијске делатности, до места
обављања предвиђене активности, као и на повратку кући.

• Други степен осигурања важи за акције које су изван календара активности ПСС и ОПО уколико:

∙ Осигураник у тим активностима учествује са минимум још једном особом која је члан ПСС;
∙ Уговарач најкасније 24 сата пре поласка на такву акцију обавести осигуравача писаним путем о локацији где ће се акција одвијати, датуму одржавања

акције и да достави податке о члановима ПСС из књижице о чланству у ПСС, који ће учествовати у наведеној акцији или достави фотографије унесрећеног
са места несреће на којима се види GPS кординате, као и датум прављења фотографије.

•

• Ризици и осигуране суме (у РСД):
• Смрт услед несрећног случаја 900.000,00
• Инвалидитет 1.800.000,00
• Трошкови спасавања 700.000,00

•

• Искључења:

• Искључене су обавезе осигуравача ако чланови Планинарског савеза Србије не поседују Уверење о основној планинаској обуци.

• За алпинисте су искључене обавезе осигуравача, ако се насрећни случај десио при вршењу спортске и рекреацијске делатности у алпинистици, без
одговарајуће сертификоване опреме за пењање (сигурносни стандарди UIAA, CE) и без одговарајућег нивоа оспособљавања предвиђеног правилима
Савеза.

• Важеће лекарско уверење о здравеној способности обавазно морају поседовати чланови Планинарског савеза Србије који поседују такмичарске књижице
и учествују у систему такмичења ПСС.



УРЕЂЕЊЕ АРХИВА ПСЈ



АПЛИКАЦИЈА БАЗНИ КАМП – БАЗА ПОДАТАКА ПСС





ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У СИСТЕМУ ПСС



САВЕТОВАЊЕ О ОБЈЕКТИМА У СИСТЕМУ ПСС



ПЛАНИНАРСКИ ОБЈЕКТИ У СРБИЈИ
САВЕТОВАЊЕ 2022.

Чарапића брест Авала

Време 29.01.2022
09:45-10:00 Пријем и регистрација учесника

10.00-10:15

Отварање саветовања, обраћање домаћина и представљање гостију

- Исо Планић – председник ПСС

- Љиљана Станојевић – Председник комисије за ПО

10:15-13 :00

РАДНИ ДЕО

- Планинарски објекти данас—предст .ПСС Валентина ,Ненад,анализа 

прикупљених података

-Законски оквири(имовинско правни односи пл.обј.)-предст.Сталне 

Конфер.градова,Марко Тешић

-Планинарски објекти у будућности,циљеви и улога ПСС-а у стварању услова за 

инвестиције у –ПО-ИСО,Љиља 

Улога ПСС-а у стварању услова за инвестиције у -ПО

- Модели инвестирања у планинарске објекте 

- примери добре праксе, ПК ТАРА - Ненад Лечић, ПСК ПОБЕДА -

предс.Победе, Стражилово,Копаоник ..

- Примери добре праксе из региона и Европе -(Борис Мићић пред.ЕРА) 

- Планинарски објекти и пешачки и планинарски путеви – Представник КПП

13:00 -13:30 Кафе пауза

13:30-14:30
Предлози за унапређење рада постојећих и оснивање нових планинарских 

објеката – питања и одговори

14.30-15:00 Закључак





ПЛАНИНАРСТВО КАО СЛОБОДНА И ОБАВЕЗНА ВАНАНСТАВНА 
АКТИВНОСТ У ВИШИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ



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.





ВОДИЧИ У НЕУРЕЂЕНИМ ПЕЋИНАМА



АКЦИЈА ВИСОКОГОРАЦА У КАЛЕНДАРУ АКТИВНОСТИ ПСС



ФОРМИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ПРИ ПСС



СТРУЧНИ СКУП ПЛАНИНАРСТВО 21. ВЕКА - ИЗМЕЂУ ПОКРЕТА И СПОРТА 



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 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







ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 120 ГОДИНА ОРГАНИЗОВАНОГ ПЛАНИНАРСТВА У СРБИЈИ



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







Изазов(и) планинара





ГРАФИЧКИ СТАНДАРДИ 
ПСС



МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА У СКАЈРАНИНГУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ БМУ



СУСРЕТИ СПОРТСКИХ 
ПЕЊАЧА БМУ НА 
ПРИРОДНОЈ СТЕНИ



ОРГАНИЗАЦИЈА ТРИБИНА ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ ОСНОВНИХ ПЛАНИНАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА



ДАН ПЛАНИНА





ДАН ПЕШАЧЕЊА



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.



Које повољности остварују чланови 
организације?

• 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 призвода издавачке
делатности, разноврсне планинарске одеће и опреме по сниженим
ценама, код компанија са којима је Планинарски савез Србије постигао
споразум о сарадњи и повољности куповине.













ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


