ПРАВИЛНИК О ОБЕЛЕЖЈИМА СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНAРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

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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Члан 1
Званична обележја Службе водича Планинарског савеза Србије (у даљем тексту
Служба) чине:
- застава Службе;
- значка водича;
- амблем (грб) Службе и
- идентификациона картица водича.
Члан 2
Застава Службе је правоугаоног облика у односу 1:2. Застава је двоструко
шивена од небоплавог сатена, у пресеку дијагонала налази се центар амблема (грба)
Службе.
За заставу димензија 1 м ширине и 2 м дужине пречник амблема (грба Службе) је
30 цм.
Застава је опшивена са три стране ресама боје злата, а са четврте стране
порубљена тако да се може носити на заставном копљу.
Члан 3
Застава Службе истиче се:
1. Приликом прослава, свечаности, планинарских и сличних манифестација
значајих за Службу.
2. Приликом планинарских акција и скупова које организује Служба.
3. Приликом међународних сусрета на којима учествује Служба.
4. У другим случајевима ако њена употреба није у супротности са одредбама овог
Правилника.
Члан 4
Када се застава истиче заједно са заставом Републике Србије или Планинарског
савеза Србије (у даљем тексту ПСС), поставља се тако да се даје предност државној
застави и застави ПСС-а.
Члан 5
Застава Службе не сме бити постављена тако да додирује тло, нити као подлога,
подметач, простирка, завеса и сл.
Заставом се не могу прекривати возила или други предмети, нити се могу
украшавати конференцијски столови или говорнице осим у облику стоне заставице.
Члан 6
Значка водича ПСС је кружног облика, пречника 55 мм.
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Значка симболизује основни планинарски знак - маркацију.
Црвени оквир значке (кружни прстен) је ширине 8 мм.
На белој подлози пречника 37 мм у центру се налази знак ПСС у оригиналним
бојама.
Испод знака ПСС је графички приказ страна света исцртан црном бојом.
У подножју знака ПСС утисну је матични број (МБ) сваког водича носиоца значке.
На црвеној кружној подлози, белом бојом је нанет текст: „Планинарски водич“ (у
горњој половини лука), а у доњој половини лука на енглеском „ Mountaineering
guide“.
Значка са задње стране има навој са шрафом за причвршћивање и сигурносну
иглу.
Члан 7
Значка се носи у свечаним приликама на грудима или на ременику ранца.
Члан 8
Значка не сме бити прекривена или окачена на непримерено место.
Члан 9
Значка се додељује сваком члану Службе који заврши образовање које му
омогућава чланство у Служби.
Значка се додељује на начин каји је прописан Правилником о раду Службе у
поглављу „Чланство у Служби“.
Члан 10
Амблем Службе је истоветног облика и садржине као и значка водича, с тим што
је већих димензија.
Члан 11
Амблем Службе може се штампати на папиру и пластици као налепница, и на
другим материјалима: чоја, текстил, свила и сл. Амблем може бити и извезен на
тканини или на одевним предметима.
Члан 12
Амблем Службе се може носити на горњим деловима опреме (мајица, јакна, шлем
и др.).
Амблем може бити постављен на средину груди или леђа, а ако је на левој страни
груди, мора бити пуног колора јер тада замењује значку.
Амблем се може носити и на рукаву леве руке у пределу надлактице.
Члан 13
Амблем може бити рађен у једној боји (на белој подлози црном бојом) као
графика.
Члан 14
Идентификациона картица (ИД) представља документ који водич добија по
завршетку обуке и стицања звања члана Служби.
ИД картица има димензије 86 мм дужине и 54 мм ширине и на угловима је лучно
обрађена.
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ИД картица се ради од тврђег полиестера.
ИД картица на предњој страни, на сивој подлози, садржи следеће елементе:
- у горњем левом углу– фотографију водича димензија 20 мм дужине и 26 мм
ширине. Са десне стране је лепршава застава Републике Србије;
- у доњем левом углу - амблем (грб) Међународне асоцијације планинара (UIAA);
- у горњем десном делу - амблеми (грбови) поређани са леве на десну страну:
Службе и ПСС;
- поред амблема ПСС (грба) текст на српском језику „ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ
СРБИЈЕ“, а у другом реду на енглеском језику „MOUNTAINEERING ASSOCIATION
OF SERBIA“;
- у доњем левом углу, испод знака Међународне асоцијације планинара (UIAA) је
текст на енглеском језику „member since 2012“;
- у средњем делу – одштампано је крупније име и презиме водича, а испод
адреса, датум рођења водича а у истом реду матични број водича (МБ).у
последњем реду на картици је исписан текст: „важи до“ на српском и енглеском
језику „valid thru“ са уписаним датумом важења лиценце и ИД картице.
ИД картица на полеђини у доњем делу је на српском и енглеском језику, следећи
текст:
„Ова картица је власништво Планинарског савеза Србије и на захтев власника мора
бити враћена. Свака злоупотреба је кажњива. Уколико нађете ову картицу молимо
Вас да је вратите на адресу „Планинарски савез србије, Андрићев венац 2, 11000
Београд, Србија“ и „This card is the property of Mountaineering association of Serbia and
must be returned upon request. Any abuse will be prosecuted. If found please return to
Mountaineering association of Serbia, Андрићев венац 2, 11000 Belgrade, Serbia“.
- У средњем делу полеђине картице исписано је звање водича (нпр. Водич треће
категорије), а испод је звање водича на енглеском језику;
- испод звања могу да се упишу и друга звања и специјалности које водич има у
Служби.
- у десном делу је ознака серије са бројем издате картице.
ИД картица има свој носач са штипаљком.
Члан 15
Водич је обавезан да своју ИД картицу носи на
манифестацијама у којима учествије као водич или учесник.

свим

планинарским

Члан 16
Водич је обавезан да ИД картицу чува, а у случају губитка обавештава секретара
Службе.
Члан 17
У случају губитка звања члана Службе, водич је дужан да врати ИД картицу
власнику, односно ПСС.
Члан 18
Сви текстови на застави, амблему, значки и ИД картици штампају се на српском ћириличним писмом, а текстови на енглеском – латиничним писмом.
Члан 19
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Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора
Планинарског савеза Србије.
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