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На основу чл. 34. и 53. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спорту 

/"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/ Управни одбор Планинарског савеза 
Србије је на предлог Службе водича, на редовној седници одржаној дана 11. јуна 

2015. године, усвојио коригован  
 
 

ПРАВИЛНИК О ОВЕРИ ЛИЦЕНЦЕ СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНАРСКОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
 

Члан 1 

 
По пријему у Службу водича Планинарског савеза Србије (у даљем тексту 

Служба), на начин предвиђен чланом 18 став 2 и 3 Правилника Службе, члану се 

оверава лиценца одговарајуће категорије на период од 3 године.  
 

Члан 2 

 
Лиценца се члану Службе обнавља ако испуњава следеће услове:  
- да је обавио најмање 5 одлазака у планину као водич или помоћник водича, у 

групи од најмање 5 учесника и најмање једно учествовање у раду и 
организацији неког од облика стручног усавршавања предвиђеног 
Правилником о усавршавању кадрова Планинарског савеза Србије (у даљем 

тексту ПСС);  

- да поседује уверење о здравственој способности добијено на начин предвиђен 

Законом о спорту Републике Србије, не старије од 6 месеци од датума 
подношења захтева за оверу и  

- да поседује потврду да је похађао бар један семинар за обнову и допуну знања 
чланова Службе, који се одржава током редовног Збора Службе и обавезно 
обухвата технике: прве помоћи, спасавања и обезбеђења при кретању.  

 
Члан 3 

 
Лиценца се инструктору Службе обнавља ако испуњава следеће услове: 
- да поседује уверење о здравственој способности добијено на начин предвиђен 

Законом о спорту Републике Србије, не старије од 6 месеци од датума 
подношења захтева за оверу;  

- да је похађао семинаре који су намењени обнављању постојећих знања и 
учењу новина у оквиру инструкторске праксе; 

- да је учествовао на саветовањима у организацији ПСС и  

- да је учествовао у извођењу практичне и теоретске наставе на обукама за 
водиче било које категорије.  

 
Члан 4 

 
Захтев за оверу лиценце са прописаном документацијом којом потврђује да је 

испуњенио услове из чланова 2 и 3 овог правилника, члан Службе доставља 

Начелништву Службе преко канцеларије ПСС најмање 45 дана пре истека важности 
претходне овере.  

 

Члан 5 
 

Начелнишво је дужно да, уколико је члан Службе испунио услове, лиценцу овери 

и достави у року од 30 дана. Сву документацију потребну за оверу лиценце, 
Начелништво је дужно да одмах по доношењу одлуке депонује у одељак Службе у 
саставу архива ПСС.  
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Члан 6 
 

Овај Правилник ступа на снагу са даном усвајања на седници Управног одбора 
Планинарског савеза Србије. 
 

 


