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На основу члaнa 40. Статута Планинарског савеза Војводине, Управни одбор 
Планинарског савеза Војводине је на предлог Управног одбора на редовној седници 
одржаној 2.03.2018. године, усвојио: 

 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА И ЗВАЊА 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником утврђује се врста признања и звања Планинарског Савеза 

Војводине (у даљем тексту ПСВ), и услови и поступак за њихово доделу, као и друга 
питања од значаја за признања. 

Члан 2. 
 

Као знак признања за дугогодишњи успешан рад у Планинарско - спортској 
организацији/Клубу (у даљем тексту: ПСО/Клуб), за остварене резултате, за стручан 
рад и за услуге на афирмацији и развоју планинарства и планинарско спортских 
дисциплина у Војводини, ПСВ додељује следећа признања и звања: 

- специјална признања, 
- захвалницу, 
- похвалницу, 
- годишње награде, 
- диплому, 
- признање, 
- златну значку, 
- именовање у старе /заслужне/ чланове, 
- плакету, 
- именовање за почасног члана ПСВ. 

Члан 3. 
 

Основни циљ додељивања признања и звања је одавање признања 
ПСО/Клубовима, спортистима, спортским стручњацима и спортским радницима који 
својим резултатима, стручношћу и активношћу доприносе развијању и унапређивању 
масовних и такмичарских планинарско спортских дисциплина и постизању врхунских 
спортских резултата, а тиме јачању угледа наше планинарске организације.  

 
Члан 4. 

 
Признања и звања могу бити додељена држављанима Републике Србије, домаћим 

правним лицима и другим субјектима.  
Признања и звања могу бити додељена и страним држављанима, страним 

правним лицима и међународним организацијама.  
 

Члан 5. 
 

Признања и звања се додељују у пригодним ситуацијама и приликама, као што су 
јубиларне годишњице, приликом одржавања значајних планинарских такмичења у 
АП Војводини и у осталим значајним приликама за ПСВ. 

 
II – ПРИЗНАЊА И ЗВАЊА 

 
Члан 6. 
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ЗАХВАЛНИЦА ПСВ, се додељује појединцима, ПСО/Клубовима и организацијама 
ван ПСВ за успешну сарадњу, допринос планинарској организацији, успешан и 
активан рад на популаризацији планинарства и за значајан допринос остваривању 
одређених циљева и програмских задатака. 

 
Члан 7. 

 
ПОХВАЛНИЦА ПСВ, додељује се појединцима и ПСО/Клубовима за допринос у 

остваривању циљева и задатака ПСО/Клуба и ПСВ, и то у периоду од најмање 5 (пет) 
година, као и за постигнуте спортске резултате: за успон на од врхове од 3000 до 
5000 м/нв, за четврто до десетог места на Балканијадама и Медитеранским играма и 
за учешће на еворпским првенствима.  

Похвалница ПСВ може бити додељена истом добитнику само за остварене 
спортске резултаре. 

Члан 8. 
 

ДИПЛОМА ПСВ, додељује се појединцима и ПСО/Клубовима за допринос у 
остваривању циљева и задатака ПСО/Клуба и ПСВ, и то у периоду од најмање 10 
(десет) година, као и за постигнуте спортске резултате: за једно од прва три места на 
Балканијадама и Медитеранским играма или за освојено једно од једно од места од 
четвртог до десетог на Европском првенству или за успон на једног од врхова од 
5000 метара до 7000. Метара; за остварен рекорд (првенствени смер) у Републике 
Србије који води и признаје Планинарски савез Србије. 

Диплома ПСВ може бити додељена истом добитнику само за остварене спортске 
резултаре. 

Члан 9. 
 

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ, додељују се најбољим појединцима и ПСО/Клубовима за 
освајање једног од прва три места на такмичењима у планинарско спортским 
дисциплина у свакој узрасној категорији на покрајинском нивоу у текућој години. 

Годишње награде такође додељују се: за обезбеђење развоја врхунског 
планинарског спорта, за унапређење масовних облика планинарско-спортских 
активности, за заступање интереса планинарског спорта пред другим органима и 
организацијама и за  допринос развоју и афирмацији планинарског спорта.  

Годишња награда може се по једном основу доделити само једном истом 
ПСО/Клубу, односно појединцу.  

Годишња награда додељује се у виду дипломе. 
 

Члан 10. 
 

ПРИЗНАЊЕ ПСВ, додељује се појединцима и ПСО/Клубовима за значајан 
допринос у остваривању циљева и задатака ПСО/Клуба и ПСВ, и то у периоду од 
најмање 15 (петнаест) година, као и за постигнуте спортске резултате: за прва три 
места на европским првенствима, или за учешће на светским првенствима или 
Олимпијским играма; за успон на врхове виших од 7000 метара; 3а постигнут светски 
рекорд који води и признаје надлежни међународни спортски савез. 

Признање ПСВ може бити додељена истом добитнику само за остварене спортске 
резултаре. 

Члан 11. 
 

ЗЛАТНА ЗНАЧКА ПСВ, додељује се појединцима и ПСО/Клубовима за изузетне 
резултате у остваривању циљева и задатака ПСО/Клуба и ПСВ и то у периоду од 
најмање 20 (двадесет) година, као и за постигнуте спортске резултате: за освајање 
било које светске медаље или медаље са Олимпијских игара; за успон на врхове 
преко 8000 метара. 

Уз значку додељује се и диплома. 
Златна значка ПСВ може бити додељена истом добитнику само једанпут у животу. 
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Члан 12. 

 
ИМЕНОВАЊЕ ЗА СТАРОГ /ЗАСЛУЖНОГ/ ЧЛАНА ПСВ врши се за изузетно 

успешан рад и деловање у ПСО/Клубу најмање 10 (десет) година. За остварене 
резултате: успон на врхове преко 8000 метара или два врха преко 7000 метара или 
три врха преко 6000 метара или за успон на четири врха преко 4000 метара ма у ком 
временском периоду. За освајање три првенства државе или освајање, првенства 
Балкана, Медитеранске... 

За старог /заслужног/ члана ПСВ може бити проглашено само једанпут исто лице. 
 

Члан 13. 
 

ПЛАКЕТА ПСВ, додељује се појединцима и ПСО/Клубовима за најмање 25 
(двадесетпет) година активног и успешног рада на развоју, популаризацији и 
унапређењу планинарског спорта, као и за изузетне постигнуте спортске резултате у 
протеклом периоду или као награда за животно дело у планинарству. 

Плакета ПСВ може бити додељена истом добитнику само једанпут у животу. 
 

Члан 14. 
 

ЗА ПОЧАСНОГ ЧЛАНА ПСВ може се прогласити појединац, за изузетне заслуге 
за развој, афирмацију и остварене резултате. 

За почасног члана ПСВ може бити проглашено само једанпут исто лице. 
 

Члан 15. 
 

ПРИЗНАЊЕ ДРЕН МАНДИЋ додељује се појединцима, ПСО/Клубовима и 
организацијама ван ПСВ за најплеменитији подухват у току године 

 
Члан 16. 

 
Поводом обележавања значајних годишњица, извођења специфичних акција, ПСВ 

може том приликом да изради СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАЊЕ. Том приликом Управни 
одбор ПСВ (у даљем тексту УО ПСВ) одређује критеријуме за та признања 

 
Члан 17. 

 
У случају губитка признања, дупликат се не издаје. 

 
III – ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА И ЗВАЊА 

 
Члан 18. 

 
Предлоге за за доделу признања и звања ПСВ могу поднети само ПСО/Клубови 

чланице ПСВ или УО ПСВ. 
Предлог за доделу признања или звања ПСВ мора бити образложен сходно 

критеријума утврђених у овом Правилнику. 
Члан 19. 

 
Потписани предлози од стране овлашћеног лица и оверени печатом ПСО/Клуба 

достављају се на знаничну мејл адресу ПСВ најмање 30 дана пре предвиђеног 
уручивања. 

Члан 20. 
 

По пријему предлога за доделу признања и звања ПСВ, УО ПСВ: 
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- утврђује да ли су испуњени услови за доделу признања и звања ПСВ и донеси 
одлуку о додели признања или звања ПСВ;  

- тражи допуну предлога или да се поднесу и други докази, уколико процени да 
је то неопходно у циљу провере веродостојности предлога у року од 5 (пет) 
дана од њеног пријема. Уколико ни тада документација не буде комплетна, 
захтев се аутоматски одбацује;  

- одбаци или одбије предлог уз писано образложење.  
 

Члан 21. 
 

Време доделе признања и звања ПСВ одређује УО ПСВ у зависности од потреба. 
 

Члан 22. 
 

Признања ПСВ уручује:  
- на нивоу ПСВ Председник ПСВ или овлашћено лице,  
- на нивоу ПСО/Клубова, Председник ПСВ или председник ПСО/Клуба. 

 
Члан 23. 

 
Свако признање има свој знак, садржај и облик  
Ова обележја за свако признање утврђује УО ПСВ.  

 
Члан 24. 

 
ПСВ води регистар о додељеним признања и звања ПСВ који се објављује на 

интернет страници ПСВ. 
IV – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 25. 

 
За тачност наведених података у предлогу за доделу признања и звања ПСВ, 

одговара подносилац пријаве. 
Уношење нетачних података и фалсификовање повлачи дисциплинску 

одговорност подносиоца пријаве. 
 

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

 
Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном 

за његово доношење. 
Члан 27. 

 
Тумачење овог Правилника даје УО ПСВ. 

Члан 28. 
 

Овај правилник ступа на снагу на дан усвајања на седници УО ПСВ, а престаје 
важење правилника од 27.02 2010. 

 

 
 


