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СПОРТСКИ КЛУБ УДРУЖЕЊА СРПСКИ КРИВАК 

 

ППРРООГГРРААММ  
ААККТТИИВВННООССТТИИ  УУ  22001133..  ГГООДДИИННИИ  

 

Март 

• Недеља 10. Излет, Бранковина 

• Недеља 24. Спортски дан, Топчидер - Кошутњак   

 

Април 

• Недеља 14. Излет, Делиблатска пешчара 

• Субота   27. Спортски дан, Планинарски маратон, Фрушка гора,   

 

Мај 

• Недеља 12. Излет, Маљен – Дичибаре 

• 17- 27. Велико путовање, Европски пешачки пут Е12, Калабрија  

• Недеља 26. Спортски дан, Ада циганлија  (ова активност би могла да буде отказана 
ако би се тога викенда одржавала Редовна годишња скупштина Удружења). 

 

Јун 

• Јунски излет се неће организовати ако Редовна годишња скупштина Удружења 
буде заказана за 1, 2, 8. или 9. јун. Није искључено да се заседање Скупштине 
уклопи са програмом излета. 

• Недеља 23. Спортски дан, Дом Чарапића брест, Авала   

 

Јул - нема активности 

 

Август  

• Викенд 24. и 25. Излет, Кањон реке Вратне, Неготин, Ђердап  

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 

011/3950-841 
office@krivak.rs 
www.krivak.rs  

МБ     28021089 
ПИБ  106732651 
TР     330-4010073-04 
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Септембар 

• Недеља 15. Излет, Борачки крш 

• Недеља 29. Спортски дан, Бојчинска шума 

 
Октобар 

• Недеља 13. Излет, манастири, Овчар бања,  

• Недеља 27. Спортски дан,  Дом Чарапића брест, Авала   

 
Новембар 

• Недеља 17. Излет, Вршачки брег 

• Субота 30. Спортски дан, Дом Чарапића брест, Авала   

 
Децембар 

• Недеља 08. Излет, Рајац, Сувобор 

• Субота 28. Спортски дан, Акција "Авала из четири правца" 

 
 
 
 
 
 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 

1. Чланови СРПСКОГ КРИВАКА немају обавезу да учествују у спортским 
активностима. Учествоваће само они који то буду желели и само онда када им то 
буде одговарало. 

2. Осим чланова СРПСКОГ КРИВАКА у спортским активностима могу да учествују и 
чланови њихових породица, пријатељи и симпатизери Удружења.  

3. За дан одржавања излета одабрана је недеља и само изузетно субота. 

4. Основни услов за одлазак на излете је чланство у некој планинарској организацији, 
јер удружење СРПСКИ КРИВАК није регистровано за ову делатност. 

5. Чланство у било којој планинарској организацији омогућава учешће у свим 
активностима свих планинарских друштава (клубова), као и коришћење свих 
погодности и свих објеката Планинарског савеза Србије. 

6. Према ранијем договору чланови СРПСКОГ КРИВАКА ће се учлањивати у ПСК 
"Авала" из Београда. Ако се учлани довољан број чланова и симпатизера 
СРПСКОГ КРИВАКА, онда ће се формирати наш Огранак у оквиру ПСК "Авала".  

7. За чланство у ПСК "Авала" потребно је:  

• попуњена Приступница  
• две фотографије димензија 3 х 3,5 cm и  
• 1.000 динара за годишњу чланарину. 
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8. Образац Приступнице дат је у прилогу. Њега одштампајте, читко попуните и 
потпишите. 

9. Приступницу, фотографије и новац запакујте у коверту, коју ћете да адресирате на: 

Планинарски Савез Србије 
улица Добрињска број 11 
за Бранислава Божовића - Дениса 

10. На задњој страни коверте напишите СРПСКИ КРИВАК (да се зна, ради Огранка).  

11. Коверту донесите у канцеларију Планинарског савеза, која је отворена сваког 
радног дана од 11-13 часова. У случају да не дођете у назначено време, коверту 
можете да оставите на портирници. 

12. Ако је неком члану Удружења једноставније да потребну документацију и новац 
преда Живораду Лазићу, председнику УО, онда може да се јави у АД "Железнице 
Србије", Немањина 6, други спрат, канцеларија 427, сваког радног дана од 8-16 
часова. 

13. Излети су ослоњени на програме планинарских клубова "Победа" и "Железничар" 
из Београда. То практично значи да ћемо се прикључивати њиховим групама. 

14. Почетком месеца, на веб сајту Удружења, биће написано детаљно обавештење за 
сваки излет: 

• где се иде, ко је организатор и водич 
• место и време поласка, место и време повратка 
• детаљан план и садржај излета (сатница)  
• цена излета, рок за пријављивање и уплату. 

15. Сваке четврте недеље у месецу одржаваће се спортски дан СРПСКОГ КРИВАКА са 
одговарајућим програмом и евентуалним обедом. 

16. За учешће на спортским данима СРПСКОГ КРИВАКА није потребно чланство у 
Планинарском савезу. 

 
 
 

Програм сачинили: 
 
 
Братислав Бата Ђорђевић  
председник Спортског клуба 

bata.djordjevic7@gmail.com 
 
Бранислав Денис Божовић 
редовни члан Удружења 

miraidenis.bg@gmail.com 
office@pss.rs 
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Планинарски савез Србије 
office@pss.rs 
Добрињска 11 
11000 Београд 
 

Евиденциони картон 
 

ПСK „ АВАЛА“  psdavala@open.telekom.rs  
(планинарско друштво) 

 

Име и презиме _____________________________________________________ 
 

Мат. број                                                                               
 бр. л.к. ___________________________             бр. пасоша__________________________________ 
Место рођења _______________________________ држава _________________________________ 
Улица и број боравишта ______________________________________________________________ 
Поштански број __________________ место _____________________________________________ 
Телефон _____________________________ мобилни ______________________________________ 
e-mail _________________________________________________ крв. група ___________________ 
Занимање ___________________________________ 
Назив и адреса радне организације 
___________________________________________________________________________________ 
телефон _____________________________ 
 

Члан ПСС-а од ______________ год.                            Члан ПСK“Авала“ од _____________год. 
 
Специјалности за које је заинтересован-а (подвући) 

излети, оријентациона такмичења, смучарство, алпинизам, спелеологија, 
слободно и спортско пењање, горска служба спасавања, планинарско трчање, 
планинарски бициклизам, служба водича излета и похода, исхрана у природи, 
трансверзале, рафтинг, остало _____________________________________________ 

Завршени планинарски течајеви: 
___________________________________________________________________________________ 
Стечена звања: 
____________________________________________________________________________________ 
 

Број чланске легитимације: планинарске _________________________ 
смучарске _________________ оријентиринг _________________ водичке ___________________ 
алпинистичеке_____________  спелеолошке _________________ ГСС ______________________ 
пењачке __________________ 
Категорисан у звање: 
 - Јуниорски 1, 2, 3. разред  специјалност __________________ године ___________ 
 - Сениорски 1, 2, 3. разред   специјалност __________________ године ___________ 
 - Спортиста савезног ранга  специјалност __________________ године ___________  

- Спортиста међународног ранга специјалност __________________ године ___________  
- Заслужни спортиста  специјалност __________________ године ___________ 

 
 
У __________________________             Потпис __________________________ 
 


