ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЧЛАНОВА СЛУЖБЕ ВОДИЧА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАНИНАРСКИХ АКЦИЈА

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
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О НАKНАДИ ТРОШКОВА ЧЛАНОВА СЛУЖБЕ ВОДИЧА
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ПЛАНИНАРСКИХ АКЦИЈА
Члан 1
Водич Службе водича ПСС (у даљем тексту водич), своју водичку дужност
обавља стручно, у складу са законом, Стаутом Планинарског савеза Србије у даљем
тексту: ПСС), Правилником Службе и Правилником о безбедности и одговорности при
извођењу планинарских акција Планинарског савеза Србије, према звању које има,
добровољно и без зараде, при чему, уз обавезу подношења финансијског извештаја,
има право на надокнаду следећих трошкова:
- смештаја и исхране током трајања акције коју води;
- превоза од поласка до повратка са пута који је саставни део акције коју води;
- прибављање информација и литературе неопходне за припрему акције;
- услуга: поште, телеграфа, телефона, интернета и друге које се морају платити
током припреме и извођења акције;
- набавке и амортизације опреме, уређаја, одеће и обуће неопходне за извођење
акције коју води;
- набавке неопходне стручне литературе;
- учешћа на зборовима Службе и дообуци за обнову лиценце који су за чланове
Службе обавезни;
- посебног, наменског осигурања водича, уколико му ти трошкови нису
покривени на други начин и
- дневница које не смеју бити веће од неопорезоване дневнице.
Члан 2
Укупни износ трошкова водича, без смештаја, исхране и превоза, не може бити
већи од 10% од укупних обавезних трошкова свих учесника акције коју води.
Сума за покриће трошкова водича додаје се укупној суми трошкова акције коју
води и дели једнако на све учеснике, осим водича.
Члан 3
Уколико по покрићу трошкова акције преостане одређена сума новца, она се
распоређује у складу са правилима планинарске организације-клуба, у чије
име је акција изведена, односно уплаћује се на рачун планинарског савеза
(ПСС или регионални савези) или Службе водича, уколико је у њихово име
акција организована и изведена.
Члан 4
Када акцију води у име клуба, водич је дужан да се придржава и одговарајућег
правилника клуба, што му не може умањити права дата овим правилником.
Ако правилник клуба то предвиђа, трошковима акције могу се додати и трошкови
клуба настали због те акције.
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Члан 5
Уколико водич води акцију у којој учествују страни држављани, поред наведених
трошкова може урачунати и дневницу која не може бити већа од 25 евра по учеснику.
Водич под овим условима може да води највише пет страних држављана.
Члан 6
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора
Планинарског савеза Србије.
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