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На основу Закона о спорту (Сл. гласник РС бр.10/16) - др. закон, Правилника о 

националној категоризацији врхунских спортиста МОС ("Службени гласник РС", број 
123/2012.) и чл. 41. став 5. Статута Планинарског савеза Србије, Управни одбор 

Планинарског савеза Србије је на предлог Комисије за признања, награде и 
категоризацију, на редовној седници одржаној 8.2.2022. године, усвојио  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ДОДАТНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА НАЦИОНАЛНУ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 
СПОРТИСТА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником утврђују се додатни критеријуми и мерила за рангирање 

спортиста (у даљем тексту: спортисти) на основу резултата, узраста, пола и уређује 

начин додељивања спортског статуса врхунског спортисте, спортисте сениорског и 
јуниорског ранга.  

 

Члан 2. 
 

Овим критеријумима су обухваћени спортисти чије су Планинарско - спортске 

организације/Клубови (у даљем тексту: ПСО/Клуб) чланице Планинарског савеза 
Србије (у даљем тексту: ПСС). 

Спортистима се додељује одговарајући спортски статус утврђен Правилником о 

националној категоризацији врхунских спортиста Министарства омладине и спорта (у 
даљем тексту: МОС) и овим правилником за резултате постигнуте на домаћим и 
међународним спортским такмичењима, на успонима у високом горју, алпинистичким 

успонима, спортско - пењачким успонима највиших тежина по УИАА класификацији, у 
дисциплинама: алпинизам, високогорство, планинарска оријентација, спелеологија, 
планинарски трекинг, планинско трчање, такмичарско пењање у леду и драј тулингу. 

Листа планинарских дисциплина из претходног става се аутоматски проширује 
ако Спортски савез Србије усвоји измену Правилника о националној категоризацији 
спортиста МОС са другим планинарским дисциплинама. 

Спортски статус може стећи спортиста који је држављанин Републике Србије у 
складу са Законом. 

Члан 3. 

 
На основу постигнутих спортских резултата на званичним домаћим и 

међународним такмичењима, а у складу са дефинисаним критеријумима утврђени 

Правилником о националној категоризацији врхунских спортиста МОС и овим 
правилником, спортисти се рангирају и стичу следећа спортска звања: 

1. ВРХУНСКИ СПОРТИСТИ 

- врхунски спортиста - заслужни спортиста, 

- врхунски спортиста - међународни ранг, 

- врхунски спортиста - национални ранг. 

2. СЕНИОРИ 

- Спортиста I сениорског ранга, 

- Спортиста II сениорског ранга, 

- Спортиста III сениорског ранга. 

3. ЈУНИОРИ 

- Спортиста I јуниорског ранга, 

- Спортиста II јуниорског ранга, 

- Спортиста III јуниорског ранга. 
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Члан 4. 

 
Спортски статуси сениорског и јуниорског ранга додељује ПСС. 

Стечени спортски статуси сениорског и јуниорског ранга трају 1 (једну) годину. 
Спортиста може бити категорисан само у једној планинарској спортској 

дисциплини. 

 
Члан 5. 

 

Категоризација спортиста врши се једном годишње, на основу резултата које у 
текућој години спортисти остваре до 30. новембра.  

Резултати од 30.11 - 31.12. текуће године и резултати од 01.01-30.11. наредне 

године, рачунају се у наредни категоризацијски период.  
 

Члан 6. 

 
Комисије планинарских дисциплина и Комисија за признања, награде и 

категоризацију (у даљем тексту: Ккат) су обавезне да најкасније до 15. новембра 

пошаљу позив свим ПСО/Клубовима, како би спортисти који су остварили спортске 
резултате за категоризацију у текућој години доставили потребну документацију за 
категоризацију. 

Позив се шаље електронским путем са званичне мејл адресе ПСС свим 
ПСО/Клубовима и истог дана се поставља и на званичној интернет страници ПСС. 

 

Члан 7. 
 

Спортисти су дужни да доставе у канцеларију ПСС сву потребну документацију у 

два примерка, најкасније до 07. децембра текуће године. 
Стручна служба ПСС примљену документацију од спортиста заводи у деловодник 

и одмах доставља Комисијама планинарских дисциплина. 

Комисије планинарских дисциплина, дужне су да у року од 7 дана од истека рока 
за подношење пријава за категоризацију прегледају документацију и избодују 
резултате. 

Потребну документацију и Записник са састанка са предлогом кандидата за спортски 
статус врхунског спортисте, спортисте сениорског или јуниорског ранга, Комисије 
достављају до 15. децембра у канцеларију ПСС са назнаком да је за Ккат. 

Само у случају да надлежне комисије планинарских дисциплина у предвиђеном 
року овог правилника нису избодовале приспеле спортске резултате и верификовале 
документацију, спортиста из свог делокруга рада, Ккат и Спортски директор на 

основу приспеле документације верификују документацију, а комисије планинарских 
дисциплина уместо којих је извршено бодовање и верификација, немају права жалбе. 

 
Члан 8. 

 

Ккат примљену документацију за категоризацију дужна је да:  
- прегледа и састави јединствене листе за категоризацију; 
- тражи допуну документације у року од пет (5) дана од њеног пријема, уколико 

ни тада документација не буде комплетна, захтев се аутоматски одбацује уз 
образложење у писаној форми; 

- уколико је захтев одбијен, обавештава подносиоца захтева наредног дана од 

дана заседања Ккат, електронским путем са званичне мејл адресе ПСС, 
образлажући разлог одбијања захтева за категоризацију и даје поуку о 
правном леку (приговор и жалба) са напоменом о органу којем се достављају и 

роковима достављања. 
 

Члан 9. 
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Ккат је дужна да до 20. децембра достави јединствену листу УО ПСС на 

усвајање. 
Ккат наредног дана од усвајања листе на УО ПСС, објављује јединствену листу 

електронским путем на интернет страници ПСС. 
УО ПСС је дужан да достави до 31. децембра предлог за категоризацију врхунских 

спортиста Спортском савезу Србије и истом достави и категоризацију спортиста 

сениорског и јуниорског ранга. 
ПСС је обавезан да у року 3 дана од добијања званичног списка категорисаних 

врхунских спортиста, исти објави на званичној интернет страници ПСС. 

 
Члан 10. 

 

Оствареност критеријума и мерила за рангирање спортиста утврђују се увидом 
уследећу документацију која се обавезно прилаже: 

- Пријавни лист за категоризацију спортиста: 

- Образац 092 - Комисија за спортско пењање, 

- Образац 104 - Комисија за алпинизам, пењање у леду и турно скијање, 

- Образац 080 - Комисија за високогорство и експедиције, 

- Образац 050 - Комисија за такмичарско пењање у леду и драј тулингу, 

- Образац 079 - Комисија за планинско трчање, 

- Образац 061 - Комисија за планинарску оријентацију, 

- Образац 071 - Комисија за планинарски трекинг, 

- Образац - Комисија за спелеологију. 
- годишњи план активности ПСО/Клуба организатора, из којег се види да је 

активност планирана, 

- појединачни програм активности, ПСО/Клуба за активност у којем је постигнут 

резултат, 

- извештај оверен печатом и потписом организатора такмичења, акције на којима је 

остварен резултат, 

- оверена такмичарска књижица.  

 
Пријавни лист за категоризацију спортиста саставни је део овог правилника 

и издаје га ПСС, а уз потпис подносиоца кандидатуре, потписан и оверен печатом од 

законског заступника ПСО/Клуба, доставља се Комисијама планинарских дисциплина 
на контролу и верификацију, а након тога прослеђује Ккат. 

Спортиста који је остварио спортски резултат који омогућава категоризацију 

спортиста, а чија је активност суфинансирана од стране ПСС или буџета, обавезан је 
да поднесе кандидатуру за категоризацију спортиста. 

Уколико не поднесе кандидатуру, нема право суфинансирања у наредне четири 

године и за последицу има дисциплинску одговорност по одредбама овог правилника 
и осталих нормативних актата ПСС. 

 

Годишњи план активности ПСО/Клуба организатора, из којег се види да је 
активност планирана, доставља се Ккат на верификацију и садржи само основне 
податке: 

- назив ПСО/Клуба или Комисије као организатора; 

- оријентациони датум извођења и број планираних ПСО/Клубова-учесника; 

- назив националног такмичења, акције или успона-експедиције; 

- држава, планински масив и место извођења. 

 
Појединачни програм активности за активност у којој је постигнут резултат, 

садржи следеће податке: 

- назив ПСО/Клуба или Комисије као организатора, 

- тачан датум извођења и број планираних ПСО/Клубова-учесника, 

- назив националног такмичења, акције или успона-експедиције, 
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- одговорно лице за организацију/вођење националног такмичења, акције или 

успона-експедиције, 

- држава, планински масив и место извођења. 

 
Извештај са националног такмичења, акције или успона-експедиције, садржи: 

- назив ПСО/Клуба или Комисије као организатора, 

- тачан датум извођења и имена учесника, са постигнутим резултатима и називима 

њихових ПСО/Клубова, 

- назив националног такмичења, акције или успона-експедиције, 

-  име одговорног лица које је водило национално такмичење, акцију или успон-

експедицију, 

- државу, планински масив и место извођења. 

 

Исправна такмичарска књижица је једино она која има оверен податак о 
извршеном лекарском прегледу такмичара у складу са Законом. 

Извештај мора бити оверен печатом и потписом органитатора такмичења, акције, 

успона - експедиције на којем је остварен резултат.  
За учешће у експедицији, извештај се подноси по данима активности и потписују га 

водичи и вође експедиција које је одредио организатор.  

 
II – ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА 

 

Члан 11. 
 

Спортисти за стицање спортског статуса биће категорисани само ако је ПСО/Клуб 

као организатор члан ПСС. 
Спортски резултати остварени по позиву иностраних организација признају се 

само уз оверени позив и извештај организатора. 

Спортски резултати у индивидуалној режији преко других организација или у 
организацији ПСО/Клубова који нису чланице ПСС, неће се признавати. 

Спортисти који су постигли врхунски резултат у организацији ПСО/Клубова 
чланица ПСС, морају доставити у два примерка следећу документацију:  

- да на нивоу ПСС није у току дисциплински поступак, 

- да на нивоу ПСС није на снази дисциплинска мера, 

- фотокопију планинарске ID картице, 

- фотокопију важеће такмичарске књижице, 

- годишњи план активности за текућу годину, 
- програм активности за активност у којој је постигнут резултат, 
- извештај о изведеним активностима које се категоришу, уз извештај се 

прилажу сертфикат, фотографија, ЦД, као додатни докази о постигнутом 
резултату, 

- пријавни лист за категоризацију спортиста са наведеним резултатима који се бодују 

за категоризацију. 
Пријавни лист мора бити потписан од законског заступника и оверен печатом 

ПСО/Клуба.  

Спортиста је дужан да достави у канцеларију ПСС сву наведену документацију, 

најкасније до 07. децембра текуће године. 

 
III – ОБАВЕЗЕ ПСО/КЛУБА И КОМИСИЈА ПЛАНИНАРСКИХ ДИСЦИПЛИНА 

 

Члан 12. 
 

Комисије планинарских дисциплина, чији спортисти учествују у категоризацији 
морају да: 

- верификују или одбаце кандидатуру спортисте, 
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- избодују наведене спортске резултате по важећим критеријумима Правилника о 

националној категоризацији врхунских спортиста МОС и овог правилника, 

- доставе генерални пласман по завршетку такмичарске сезоне, 

- доставе кандидатуре са потребном документацијом Ккат на даљу обраду, 

- доставе потписан Записник са састанка комисије са предлогом кандидата за 

спортски статус врхунског спортисте, спортисте сениорског или јуниорског ранга, 

- доставе потписан Записник са састанка комисије са предлогом кандидата за 

стипендије. 

Уколико наведени услови не буду испуњени, спортисти који су се кандидовали, 

неће бити категорисани.  
Комисија планинарске дисциплине која има екипна такмичења, а екипе нису 

дефинисане пре почетка такмичарске сезоне обавезна је да свим такмичарима који су 
били у екипи бар на једном од такмичења на крају такмичарске сезоне сабере 
освојене бодове и да на основу највећег укупног броја бодова појединачних чланова 

екипе предложи такмичаре за категоризацију из те екипе. 
 

Члан 13. 

 
ПСО/клубови и Комисије планинарских дисциплина, које доставе нетачне податке, 

на основу којих се врши категоризација спортиста, сносиће трошкове контроле и 

исправке података и обавезни су да против спортисте који је одговоран за достављање 
нетачних података спроведу дисциплински поступак. 

 

Члан 14. 
 

Ккат води евиденцију категорисаних спортиста. 

Евиденција се води у електронској форми. 
 

IV – КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА ВРХУНСКИ СПОРТИСТА 

 
Члан 15. 

 

Критеријуме за стицање спортског статуса врхунски спортиста одређује 
Правилник о националној категоризацији спортиста МОС и на основу њега Ккат 
предлаже спортисте за спортски статус - врхунски спортиста. 

 
V – КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА СЕНИОРСКОГ РАНГА 

 

Члан 16. 
 

СПОРТИСТА 1. СЕНИОРСКОГ РАНГА 

 
а) Планинарска дисциплина: алпинизам 

- за достигнутих 360 поена, у најмање 6 алпинистичких успона или 

- за достигнутих 580 поена једним успоном. 

б) Планинарска дисциплина: високогорство 
- за остварени успон на три врха чија је најмања висина једног преко 3500 м, а 

друга два преко 4000 м. 

в) Планинарска дисциплина: спортско пењање - природна стена 

- за 2 - 3. место на првенству или у купу Србије (коначан пласман) или 

- за 1. место на једном од такмичења за првенство или куп Србије или 

- за изведен успон смера који је оцењен оценом X- UIAA (8a+ фр.) за 

мушкарце IX+ UIAA (7c фр.) за жене или 3 успона оцењена оценом IX+/10- 

UIAA (8а фр.) за мушкарце IX UIAA (7c фр.) за жене. 

г) Планинарска дисциплина: планинарска оријентација 
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- за 1. место у генералном пласману у првенству или лиги Србије у 

мушкој/женској конкуренцији или 

- за 1. место на Балканском првенству. 

д) Планинарска дисциплина: такмичарско пењање у леду и драј тулингу 

- за 2 - 3. место на првенству или у купу Србије (коначан пласман) или 

- за 1. место на једном од такмичења за првенство или Куп Србије. 

ђ) Планинарска дисциплина: планинско трчање 
- за 1. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 1. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за остварени пласман од 1. до 3. места на Балканском првенству. 

е) Планинарска дисциплина: планинарски трекинг 
- за 1. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 1. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за остварени пласман од 1. до 3. места на Балканском првенству. 

 

СПОРТИСТА 2. СЕНИОРСКОГ РАНГА 
 

а) Планинарска дисциплина: алпинизам 

- за достигнутих 260 поена, у најмање 4 алпинистичка успона или 

- за достигнутих 380 поена једним успоном. 

б) Планинарска дисциплина: високогорство 
- за остварени успон на три врха чија је најмања висина једног преко 4000 м, а 

друга два преко 3500 м или 

- за остварени успон на три врха чија је најмања висина једног преко 4000 м, 

другог преко 3500 м, а трећег  преко 2000 м током зимског периода. 

в) Планинарска дисциплина: спортско пењање - природна стена 

- за 4 - 6. место на првенству или у купу Србије (коначан пласман) или 

- за 2 - 3. место на једном од такмичења за првенство или куп Србије или 

- за учешће у репрезентацији Србије или 

- за изведен успон смера који је оцењен оценом IX+/10- UIAA (8а фр.) за 

мушкарце IX UIAA (7c фр.) за жене или 3 успона оцењена оценом IX+ UIAA 

(7c+ фр.) за мушкарце IX- UIAA (7b+) за жене. 

г) Планинарска дисциплина: планинарска оријентација 
- за 2. место у генералном пласману у првенству или лиги Србије у 

мушкој/женској конкуренцији или 

- за 2. место на Балканском првенству. 

д) Планинарска дисциплина: такмичарско пењање у леду и драј тулингу 

- за 4 - 6. место на првенству или у купу Србије (коначан пласман) или 

- за 2 - 3. место на једном од такмичења за првенство или куп Србије или 

- за учешће у репрезентацији Србије. 

ђ) Планинарска дисциплина: планинско трчање 
- за 2. и 3. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 2. место у генералном екипном пласману  на првенству Србије или 

- за остварени пласман од 4. до 6. места на Балканском првенству. 

е) Планинарска дисциплина: планинарски трекинг 
- за 2. и 3. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 2. место у генералном екипном пласману  на првенству Србије или 

- за остварени пласман од 4. до 6. места на Балканском првенству. 

 
СПОРТИСТА 3. СЕНИОРСКОГ РАНГА 
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а) Планинарска дисциплина: алпинизам 

- за достигнутих 195 поена, у најмање 3 алпинистичка успона или 

- за достигнутих 260 поена једним успоном. 

б) Планинарско спортска дисциплина: високогорство 

- за остварени успон на три врха чија је најмања висина преко 3500 м или 

- за остварени успон на три врха чија је најмања висина једног преко 2000 м током 

зимског периода, а друга два преко преко 3500 м.  

в) Планинарска дисциплина: спортско пењање - природна стена 

- за 7 - 10. место на првенству или у купу Србије (коначан пласман) или 

- за 4 - 6. место на једном од такмичења за првенство или Куп Србије или 

- за изведен успон смера који је оцењен оценом IX+ UIAA (7c+ фр.) за 
мушкарце IX- UIAA (7b+ фр.) за жене или 3 успона оцењена оценом IX UIAA 

(7c фр.) за мушкарце VIII+/IX- UIAA (7b фр.) за жене. 

г) Планинарска дисциплина: планинарска оријентација 
- за 3. место у генералном пласману у првенству или лиги Србије у 

мушкој/женској конкуренцији или 

- за 3. место на Балканском првенству. 

д) Планинарска дисциплина: такмичарско пењање у леду и драј тулингу 

- за 7 - 10. место на првенству или у купу Србије (коначан пласман) или 

- за 4 - 6. место на једном од такмичења за првенство или куп Србије.  

ђ) Планинарска дисциплина: планинско трчање 

- за 4. и 5. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 3. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за учешће у репрезентацији Србије на Балканском првенству. 

е) Планинарска дисциплина: планинарски трекинг 
- за 4. и 5. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 3. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за учешће у репрезентацији Србије на Балканском првенству. 

 

VI – КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СПОРТСКОГ СТАТУСА ЈУНИОРСКОГ РАНГА: 
 
СПОРТИСТА 1. ЈУНИОРСКОГ РАНГА 

 
а) Планинарска дисциплина: високогорство 

- за остварени успон на врх чија је најмања висина преко 4000 м. 

б) Планинарска дисциплина: спортско пењање - природна стена 

- за освојено 1. - 3. место на јуниорском првенству Балкана или 

- за 1. место на јуниорском првенетву Србије или 

- за изведен успон смера који је оцењен оценом IX+/10- UIAA (8а фр.) за 
мушкарце IX UIAA (7c фр.) за жене или 3 успона оцењена оценом IX+ UIAA 

(7c+ фр.) за мушкарце IX- UIAA (7b+ фр.) за жене. 

в) Планинарска дисциплина: планинарска оријентација 
- за 1. место у генералном пласману на јуниорском првенству или лиги Србије у 

мушкој/женској конкуренцији или 

- за 1. место на јуниорском првенству Балкана. 

г) Планинарска дисциплина: такмичарско пењање у леду и драј тулингу 

- за 1. место на јуниорском првенству Србије или 

- за освојено 1 - 3. место на јуниорском првенству Балкана 

д) Планинарска дисциплина: планинско трчање 

- за 1. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској јуниорској 

конкуренцији, појединачно или 



П 160 

ПРАВИЛНИК О ДОДАТНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА НАЦИОНАЛНУ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТИСТА 
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Страна 8 од 11 

- за 1. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за освојено 1 - 3. место на јуниорском првенству Балкана. 

ђ) Планинарска дисциплина: планинарски трекинг 
- за 1. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској јуниорској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 1. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за освојено 1 - 3. место на јуниорском првенству Балкана. 

 
СПОРТИСТА 2. ЈУНИОРСКОГ РАНГА 

 
а) Планинарска дисциплина: високогорско планинарење 

- за остварени успон на врх чија је најмања висина преко 3500 м. 

б) Планинарска дисциплина: спортско пењање - природна стена 

- за 2. место на јуниорском првенству Србије или 

- за изведен успон смера који је оцењен оценом IX+ UIAA (7c+ фр.) за 
мушкарце IX- UIAA (7b+ фр.) за жене или 3 успона оцењена оценом IX UIAA 

(7c фр.) за мушкарце VIII+/IX- UIAA (7b фр.) за жене. 

в) Планинарска дисциплина: планинарска оријентација 

- за 2. место у генералном пласману на јуниорском првенству или лиги Србије у 

мушкој/женској конкуренцији или 

- за 2. место на јуниорском првенству Балкана. 

г) Планинарска дисциплина: такмичарско пењање у леду и драј тулингу 

- за 2. место на јуниорском првенству Србије или 

- за пласман од 4. до 6. места на јуниорском првенству Балкана. 

д) Планинарска дисциплина: планинско трчање 
- за 2. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској јуниорској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 2. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за пласман од 4. до 6. места на јуниорском првенству Балкана. 

ђ) Планинарска дисциплина: планинарски трекинг 

- за 2. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској јуниорској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 2. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за пласман од 4. до 6. места на јуниорском првенству Балкана. 

 
СПОРТИСТА 3. ЈУНИОРСКОГ РАНГА 
 

а) Планинарска дисциплина: високогорство 

- за остварени успон на два врха чија је најмања висина преко 2000 м. 

б) Планинарска дисциплина: спортско пењање - природна стена 

- за 3. место на јуниорском првенству Србије или 

- за 1 - 2. место на првенству Србије за подмладак или 

- за изведен успон смера који је оцењен оценом IX UIAA (7c фр.) за мушкарце 
VIII+/IX- UIAA 7b фр. за жене или 3 успона оцењена оценом IX- UIAA (7b+ 

фр.) за мушкарце VIII+ UIAA (7a+ фр.) за жене. 

в) Планинарска дисциплина: планинарска оријентација 

- за 3. место у генералном пласману на јуниорском првенству или лиги Србије у 

мушкој/женској конкуренцији или 

- за 3. место на јуниорском првенству Балкана. 

г) Планинарска дисциплина: такмичарско пењање у леду и драј тулингу 

- за 3. место на јуниорском првенству Србије или 

- за 1 - 2. место на првенству Србије за подмладак или 

- за пласман од 7. до 10. места на јуниорском првенству Балкана. 

д) Планинарска дисциплина: планинско трчање 
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- за 3. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској јуниорској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 3. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за учешће у репрезентацији Србије на Балканском првенству. 

ђ) Планинарска дисциплина: планинарски трекинг 
- за 3. место у генералном пласману у Првенству у мушкој/женској јуниорској 

конкуренцији, појединачно или 

- за 3. место у генералном екипном пласману на првенству Србије или 

- за учешће у репрезентацији Србије на Балканском првенству. 

 
Члан 17. 

 
Општи услови  
 

Планинарска дисциплина: алпинизам 
- Алпинистички успони се вреднују по Правилнику о критеријумима за 

класификацију алпинистичких смерова Комисије за алпинизам ПСС  

Планинарска дисциплина: високогорство 

- Један врх се може рачунати само једанпут, без обзира што га је појединац попео 

више пута. 

- У групи врхова од 4000 - 5500 м, минимална висинска разлика успона је 500 м. 

- У групи врхова од 3000 - 4000 м, минимална висинска разлика успона је 500 м. 

- У групи врхова од 2500 - З000 м, минимална висинска разлика успона је 500 м. 

- У групи врхова од 2000 - 2500 м, минимална висинска разлика успона је 400 м. 

- Успони морају бити организовани по програмској активности ПСО/Клубова 

чланица ПСС. 

Планинарска дисциплина: спортско пењање - природна стена 

- Такмичења и спортско - пењачки успони се врше по Правилницима Комисије за 

спортско пењање ПСС. 

Планинарска дисциплина: планинарска оријентација 

- Такмичења се врше по Правилницима Комисије за планинарску оријентацију 

ПСС. 

Планинарска дисциплина: спелеологија 

- Спелеолошке активности се врше по Правилницима Комисије за спелеологију 

ПСС. 

Планинарска дисциплина: такмичарско пењање у леду и драј тулингу 

- Такмичења се врше по Правилницима Комисије за такмичарско пењање у леду и 

Драј тулингу. 

Планинарска дисциплина: планинско трчање 

- Такмичења се врше по Правилницима Комисије за планинско трчање. 

Планинарска дисциплина: планинарски трекинг 

- Такмичења се врше по Правилницима Комисије за планинарски трекинг. 

 
VII – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 18. 

 

Непоштовање одредби овог правилника има за последицу дисциплинску 
одговорност по одредбама овог правилника и осталих нормативних актата ПСС.  

 

VIII – РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СЛУЧАЈЕВА 
 

Приговор 
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Члан 19. 

 
Против одлуке комисије планинарске дисциплине или Ккат, незадовољна страна 

која се сматра оштећеном непоштовањем овог правилника може поднети приговор 
комисији од које се сматра оштећеном најкасније 3 (три) дана од дана од пријема 
одлуке о одбијању или објављивања на интернет страници ПСС. 

Приговор се подноси искључиво електронским путем на званичну мејл адресу ПСС 
са назнаком за комисију и њиме се истичу околности и чињенице којима се оспорава 
донета одлука, а које би, да су биле познате довеле до другачије одлуке. 

 
Члан 20. 

 

Комисија је дужна да о приговору одлучи у року од 3 (три) дана од дана пријема 
приговора и заинтересованим странама достави одлуку електронским путем са 
званичне мејл адресе ПСС. 

Ако одлука о приговору не буде донета у предвиђеном року, сматраће се да је 
приговор одбијен, па подносилац приговора има право да после истека рока за 
доношење одлуке у предвиђеном року овог правилника поднесе жалбу УО ПСС. 

Одлучујући по приговору, комисија може: 
- одбацити приговор као неблаговремен или недозвољен, 
- одбити приговор као неоснован, или 

- усвојити приговор и променити раније донету одлуку. 
Приговор је неблаговремен ако је поднет по истеку рока из претходног става овог 

члана. 

Недозвољен приговор је онај који није поднет на меморандуму ПСО/Клуба који 
подноси приговор и није потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 
ПСО/Клуба или комисије која се сматра оштећеном. 

 
Право жалбе 

 

Члан 21. 
 

Незадовољна страна којој је одбијен приговор од стране комисије има право 

жалбе УО ПСС у року од 3 (три) дана од пријема одлуке о одбијању.  
Приговор се подноси искључиво писану електронским путем на званичну мејл 

адресу ПСС са истоветном документацијом која је била поднета и комисији. Ако није 

истоветна, УО ПСС аутоматски одбацује жалбу. 
 

Члан 22. 

 
Одлучујући по жалби, УО ПСС може: 

- одбацити жалбу као неблаговремену или недозвољену, 
- одбити жалбу као неосновану, или 
- ако сматра да је подносилац жалбе оштећен, може да наложи комисији 

преиспитивање одлуке.  
Приговор је неблаговремен ако је поднет по истеку рока из претходног става овог 

члана. 

Недозвољен приговор је онај који није поднет на меморандуму ПСО/Клуба који 
подноси приговор и није потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 
ПСО/Клуба или комисије која се сматра оштећеном, приговор није потписан од стране 

овлашћеног лица комисије. 
Одлучујући по жалби, УО ПСС у року од осам (8) дана од дана пријема жалбе 

доставља своју одлуку писану електронским путем са знаничне мејл адресе ПСС 

подносиоцу жалбе и комисији. 
Уколико УО ПСС у предвиђеном року не реши благовремено поднету жалбу, 

односно својом неажурношћу прекорачи рок, сматра се да је подносилац жалбе 

оштећен, и комисија је у обавези да преиспита своју одлуку. 
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Члан 23. 
 

У случају да комисија поново процени да подносилац жалбе не испуњава све 
услове прописане овим правилима, одлука се сматра коначном и не може је 
преиначити ни један орган ПСС и у року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке УО 

ПСС доставља своју коначну одлуку писану електронским путем са знаничне мејл 
адресе ПСС подносиоцу жалбе и УО ПСС. 

 

Члан 24. 
 

Жалбе на одлуку УО ПСС или Спортског савеза Србије на категорисане спортисте 

подносе се УО ПСС или Спортском савезу Србије у року од 14 дана од дана 
објављивања списка категорисаних спортиста.  

 

IX – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА 
 

Члан 25. 

 
Иницијативу за измене и допуне правилника могу дати Ккат, комисије 

планинарских дисциплина, Такмичарска комисија или УО ПСС. Иницијатива за измену 

и допуну правилника се доставља Ккат.  
Ако Ккат прихвати иницијативу за измене и допуне правилника, покреће поступак 

за промену правилника, а ако одлучи да не постоје разлози за то, одбацује 

иницијативу и о томе обавештава даваоце иницијативе.  
Након датих предлога, мишљења и примедби, Ккат сачињава предлог измена и 

допуна правилника и доставља га УО ПСС на усвајање. 

 
X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26. 
 

Ккат даје тумачење о значењу појединих одредби овог правилника а коначно 

тумачење даје УО ПСС.  
 

Члан 27. 

 
Овај правилник ступају на снагу даном његовог усвајања на седници УО ПСС. 
Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о 

додатним критеријумима за категоризацију спортиста ПСС од 26.12.2019. године. 
 

Председник 
Комисије за признања, награде и 

категоризацију 

 
____________________ 

(Лазар Попара) 

 Председник 
Планинарског савеза Србије 

 

 
____________________ 

(Исо Планић) 

 


