ПРАВИЛНИК СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНРСКОГ 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 11. јуна 2015.
године, усвојио коригован
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1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Служба водича Планинарског савеза Србије (у дадљем тексту Служба) је
специјализована служба у оквиру Планинарског савеза Србије (у даљем тексту ПСС).
Члан 2
Служба је јавног карактера, заснована на добровољности.
ЦИЉЕВИ
Члан 3
Служба обезбеђује стручно и безбедно извођење oдлазака у природу и планине, у
складу са Правилником о безбедности и одговорности у извођењу планинарских
акција ПСС.
ЗАДАЦИ
Члан 4
Задаци Службе су:
- оспособљавање стручног планинарског водичког кадра;
- организовано вођење планинара и других лица у природу и на планине;
- развијање културе боравка у природи и планинарским објектима.
Служба усклађује своја нормативна акта са Статутом и другим нормативним
актима ПСС, са прописима и стандардима комисије за стандарде UIAA, као и са
Програмом и правилима ЕРА.
Служба обавља и друге послове који су у функцији развоја планинарства.
ОБЕЛЕЖЈА
Члан 5
Службени знак и друге ознаке прописани су Правилником о обележјима Службе.
2. ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ
ОРГАНИ СЛУЖБЕ
Члан 6
Органи Службе су:
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1. Збор Службе водича (у даљем тексту Збор);
2. Начелништво и
3. Начелник.
Збор
Члан 7
Збор је највиши огран Службе.
Збор чине сви чланови Службе, са правом гласа.
Право гласа имају водичи са важећом лиценцом и плаћеном чланарином Служби
за текућу годину.
Збор ради по Пословнику о раду Збора.
Збором руководи Начелник или члан Начелништва, ког одреди Начелник до
избора радног председништва.
Збор може пуноправно да одлучује ако му присуствује најмање 1/5 чланова, са
правом гласа.
Уколико у време заказано за почетак не постоји кворум, Збор се одлаже за 30
дана.
Збор доноси одлуку ако је за њу гласало више од половине присутних водича,
чланова Службе.
Збор може бити редовни, ванредни и изборни (редовни или ванредни).
Редовни збор се састаје најмање једном годишње, а сазива га Начелник, на
основу одлуке Начелништва, уз објаву у годишњим плановима рада Службе и ПСС
или самостално.
Начелник сазива ванредни Збор и на основу захтева 1/3 чланова Службе у року
од 30 дана од дана подношења захтева у писаној форми, који мора да садржи
предлог дневног реда.
Члан 8
Задаци Збора су да:
- утврђује главне смернице рада и развоја Службе;
- прописује правила рада, доноси одлуке на основу предлога Начелништва или
иницијатора ванредног Збора, те доноси и друге акте;
- предлаже и утврђује део Финансијског плана који се односи на рад Службе у
оквиру Финансијског плана ПСС;
- разматра и усваја извештај о раду Начелништва и Начелника;
- бира Начелништво и Начелника;
- предлаже Управном одбору ПСС председника и чланове Комисије за водичку
службу ПСС;
- одлучује о додели признања за допринос Служби, на основу предлога
Начелништва, а према Правилнику о признањима ПСС.
- одређује висину чланарине.
О раду Збора води се записник који потписују начелник и оверивачи записника.
Начелништво
Члан 9
Начелништво је извршни орган Збора. Начелништво броји 9 чланова (Начелник,
секретар и 7 чланова Службе). Мандат Начелништва је 4 године.
Задаци Начелништва су да:
- усклађује и усмерава рад Службе;
- извршава одлуке Збора;
- бира секретара Службе из редова чланова Службе, на предлог Начелника;
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-

-

предлаже пословнике и доноси друге акте из своје надлежности;
надзире и подстиче рад водича и њихову активност;
припрема предлоге докумената које доноси Збор;
одлучује о пријему водича у Службу;
организује обуку водича и полагање испита за звања, у складу са правилником
и програмом обуке;
води евиденцију водича преко Књиге протокола Службе;
на основу одредаба правилника о лиценци одобрава оверу лиценце за рад
водича;
надзире стручно усавршавање и планинарско васпитање водича и у том циљу
организује предавања, течајеве, практичне вежбе и саветовања;
израђује планинарско-туристичке водиче, планинарске карте, стручне
публикације за обуку планинарског кадра, обележја и програме за акције
службе;
формира комисије (сталне или повремене) у циљу унапређења рада Службе и
сарађује са Управним одбором ПСС, другим комисијама, специјализованим
јединицама и службама ПСС.
Члан 10

Начелништво одлучује пуноправно ако састанку присуствује најмање 5 чланова.
Одлука је пуноважна ако се за њу изјасни више од половине присутних.
О раду Начелништва води се записник који потписују Начелник и секретар
Службе. Записник се усваја на следећој седници Начелништва.
Начелник
Члан 11
Начелник Службе (у даљем тексту Начелник), се бира из редова члановаСлужбе.
Начелник руководи радом Службе и има налогодавну функцију у оквиру
овлашћења која су му дата овим Правилником или другим актима Службе.
Начелник може привремено да пренесе своја овлашћења на другог члана
Начелништва.
Члан 12
Дужности Начелника су:
- да извршава одлуке и закључке Управног одбора ПСС, Збора и Начелништва;
- налогодавац је у акцијама које организује Начелништво;
- обуставља сваку одлуку која није законита, у слкаду са Статутом ПСС, овим
Правилником или другим актима ПСС или Службе водича и
- врши и остале послове за које га задужи УО ПСС, Збор или Начелништво.
Члан 13
Начелник представља Службу.
Члан 14
Начелник је одговоран за свој рад Управном одбору ПСС и Збору, којима подноси
извештаје.
3. ЧЛАНСТВО У СЛУЖБИ
Услови за похађање обуке
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Члан 15
Чланови Службе су водичи ПСС са завршеном обуком и одговарајућом лиценцом у
складу са Статутом ПСС, овим Правилником и другим правилницима Службе. ПСС и
Служба гарантују водичу равноправан третман при конкурисању за вођење
планинарских тура предвиђених програмом ПСС и усвојеном програмском шемом рада
и развоја клуба чији је водич члан.
Члан Службе може постати члан планинарске организације старији од 18 година,
са планинарским искуством од најмање 3 године и препоруком матичног клуба. Члан
Службе мора да буде психофизички здрав, кондиционо спреман и без недостатака
који га могу спречавати или ометати у достизању циљева и извршавању задатака
Службе.
Наведени услови из става два овог члана, доказују се личним карактерним
особинама, лекарским уверењем и другим документима.
Испуњавањем услова из претходних ставова и других услова из Програма обуке
планинарских кадрова, стичу се услови за похађање обуке за водиче III категорије.
Страни држављани могу постати чланови Службе ако испуњавају услове
прописане овим Правиликом и добију сагласност Начелништва Службе.
На позив инструкторског тима Службе, Комисије за Службу водича ПСС и
начелништва Службе планинар може бити позван да приступи полагању испита за
водича III категорије без похађања обуке, уколико испуњава најмање два од
следећих услова:
- Да се попео на најмање 5 врхова изнад 6000м.
- Да има звање међународног спортисте или заслужног спортисте Србије у
планинарству.
- Да има звање алпинисте, спелеолога или спасиоца и да је у активном статусу и
да има препоруку надлежне Комисије ПСС.
- Уколико је потребан Служби (занимања од посебног интереса за Службу и сл.).
- Уз испуњење два од набројаних услова, кандидат мора имати и препоруку
клуба чији је члан, као и уверење спортског лекара о способности не старије
од 6 (шест) месеци.
Права и дужности чланова Службе
Члан 16
Права чланова Службе су:
- да учествују у припреми, воде или помажу у вођењу планинарских акција;
- да носе званично обележје Службе;
- да користе повластице које им дају планинарске и друге организације у земљи
и иностранству и
- да бирају и буду бирани у органе Службе.
Право да примењују Правилник о надокнади трошкова чланова Службе, који на
предлог начелништва Службе, усваја Управни одбор ПСС, имају сви водичи са
лиценцом.
Обавезе чланова Службе су:
- да чувају углед Службе;
- да развијају добре међуљудске односе, посебно међу водичима;
- да доследно и у целини примењују Правила понашања планинара;
- да доследно и у целини примењују Правилник о безбедности и одговорности у
извођењу планинарских акција;
- да редовно плаћају годишњу чланарину;
- да учествују у извођењу основне планинарске обуке планинара;
- да учествују на семинарима и течајевима за унапређење сопственог знања и
оверу лиценце, по Правилнику о овери лиценце и
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- да подносе годишњи извештај о акцијама које су водили, до 30. јануара
текуће, за претходну годину.
Начин стицања статуса
Члан 17
Чланови Службе, без обзира на звање, могу имати статус:
- активних водича,
- привремено неактивних водича и
- водича којима је престало својство активних водича.
Активни члан Службе постаје се завршетком обуке, полагањем испита за водиче
III категорије и пријемом у Службу, о чему одлуку доноси Начелништво.
Лиценца се, по пријему у Службу, оверава на период од три године, а обнавља на
сваке три године, уз испуњен радни услов из Правилника о овери лиценце, а по
завршетку одговарајућег семинара.
Члан 18
Статус привремено неактивног водича стиче се на лични захтев водича.
Документовани захтев се подноси Начелништву које је дужно да о њему одлучи у
року од 30 дана. У захтеву се наводе разлози због којих је водич привремено спречен
да активно обавља водичку службу.
Док има статус неактивног члана, водич не плаћа водичку чланарину, нити
обнавља лиценцу, док му остала права и обавезе по основу овог Правилника и других
аката Службе и даље припадају, осим права гласа на збору и права да буде биран у
органе службе.
Статус привремено неактивног водича престаје протеком рока на који је одређен
или на захтев привремено неактивног водича.
Водичу који три године узастопно не добије лиценцу за рад, а није поставио
захтев за стицање статуса привремено неактивног водича, трајно престаје статус
активног водича.
Члан 19
Чланство у Служби престаје:
- престанком чланства у ПСС са тим да чланство у Служби може обновити у
складу са њеним правилницима, када обнови чланство у ПСС;
- на лични захтев члана Службе, који мора бити поднет у писаном облику;
- ако не плати чланарину до 31. марта за текућу годину и
- искључењем из Службе због повреде одредаба Статута или других аката ПСС
или аката Службе или због осуде за кривично дело извршено у вршењу службе
водича или у вези са вршењем службе водича.
Одлуку о престанку чланства доноси Начелништво.
На одлуку Начелништва се може изјавити жалба Збору (осим у случају из
последњег става овог члана), у року од 15 дана, која се заводи у канцеларији ПСС,
одакле се прослеђује Начелништву.
Рок за сазивање ванредног Збора по жалби је 90 дана.
Искључени водич може поново постати члан Службе ако испуни следеће услове:
има препоруку матичног клуба за враћање у Службу и положи испите из дообука које
су спровођене док је био искључен, уз претходну сагласност Начелништва. У случају
повреде одредаба закона, искључени водич може поново постати члан Службе, тек
када истекне мера која му је изречена и уз испуњење напред наведених услова.
Искључени водич, коме је изречена трајна забрана учешћа у раду, не може поново
постати члан Службе.

Страна 5 од 8

ПРАВИЛНИК СЛУЖБЕ ВОДИЧА ПЛАНИНРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

У случају повреде одредаба закона, Статута или других аката ПСС, аката Службе
или аката клуба, чији је члан, Начелништво може донети одлуку о суспензији водича,
а обавезно покреће поступак против водича пред Већем части ПСС.
Суспензија је обавезна ако је против члана службе покренут кривични поступак
због кривичног дела извршеног у вршењу службе водича или у вези са вршењем
службе водича.
Суспензија траје до коначне одлуке Већа части (или скупштине) ПСС и/или
правоснажне пресуде.
За време суспензије, водич не може водити акције и нема права предвиђена чл.
17 ст. 1 и 2 овог Правилника, али има дужности и обавезе из чл. 17 ст. 3 овог
Правилника, осим оних које се односе на извођење акција.
По коначној одлуци Већа части (или скупштине) ПСС и/или правоснажној пресуди
Начелништво доноси одлуку о искључењу водича из Службе и на ту одлуку
Начелништва не може се изјавити жалба.
3. ЗВАЊА И НАЧИН СТИЦАЊА
Звања
Члан 20
Звања
-

у Служби су:
водич пешачких група
планинарски водич треће категорије;
планинарски водич друге категорије;
планинарски водич прве б
планинарски водич прве и
планинарски водич-инструктор.
Начин стицања звања
Члан 21

Обука и испити за звања изводе се према Програму обуке планинарских кадрова
ПСС, чији је део који се односи на обуку водича усклађен са UIAA.
На предлог инстукторског тима, начелништво именује руководиоца обуке.
Обуку и испите организују и изводе Начелништво и инструктори.
Члан 22
Звање водич треће категорије стиче се завршетком обуке и полагањем испита за
водича треће категорије, чиме је оспособљен за вођење група у летњим условима по
планинама високим до 3000 мнв.
Члан 23
Звање водич друге категорије стиче по завршеној обуци и полагањем испита за
водича друге категорије, чиме је водич оспособљен за вођење група у зимским
условима по планинама високим до 3000 мнв и лавинозним теренима.
Члан 24
Звање водич прве б категорије стиче водич друге категорије по заврешеној
ледничкој обуци по стандардима UIAA, чиме је оспособљен за вођење група по
ледницима и лавинозним теренима у летњим и зимским условима, до висине од
6000mnm.
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Звање водич прве категорије стиче се по завршеној обуци и полагањем испита за
водича прве категорије. Завршетком Обуке за водича прве категорије водич је
оспособљен за вођење група у летњим, зимским условима, тропским регијама и на
свим надморским висинама и ледницима.
Члан 25
Члан службе са звањем водич прве или друге категорије, стиче право на испит за
звање водич-инструктор после 3 године активног рада, оверавањем лиценце и
испитом.
Водич прве или друге категорије са лавинским и ледничким течајом може постати
Водич-инструктор ако испуњава следеће услове:
- да испуњава све услове из става 1 овог члана, као и услове из Програма обуке
за звање водич-инструктор;
- има изражене организационе и педагошке способности;
- да је на позив Начелника, учествовао у извођењу наставе за нижа звања;
- да је његова кандидатура предложена од Начелништва и
- да је похађао течај за оперативне тренере у складу са Законом о спорту.
- да је положио испит за инструкторе, пред инструкторском комисијом Службе.
Инструктори са овереном лиценцом чине инструкторски тим Службе који је
истовремено и техничка комисија Службе, која прати промену стандарда UIAA,
предлаже одговарајуће промене у актима и раду Службе, начелништву и комисији
Службе.
Инструкторски тим са оперативним тренерима и демонстраторима који учествују у
обуци чине наставни тим, којим руководи инструктор којег на 4 (четири) године
бирају инструктори.
Инструктора старијег од 65 година, на предлог инструктора Збор Службе може
прогласити почасним инструктором, који не оверава лиценцу а у обуци учестује по
позиву инструкторског тима, везано за тему назначену у позиву.
4. ИМОВИНА KOЈУ КОРИСТИ СЛУЖБА
Члан 26
Имовину ПСС дату на коришћење Служби чине:
- непокретна имовина;
- покретна имовина и
- финансијска средства.
Имовина се користи искључиво за потребе и рад Службе, а према одлукама Збора
и Начелништва.
За имовину је одговоран Начелник.
Имовину Служба стиче:
- наплатом водичке чланарине;
- сопственим активностима и
- средставима из донација, спонзорства и покровитељства.
О отуђењу имовине и финансијских средстава веће вредности, одлучује Збор уз
сагласност Управног одбора ПСС.
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Прелазак водича у новоустановљене категорије
Члан 27
Лице које је стекло звање почасни члан Службе по Правилнику Службе водича
излета и похода од 05.3.1998. године, има право да по завршетку дообуке и
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полагања испита, стекне одговарајуће звање по овом Правилнику (водич друге
категорије), у року од три године након добијања сертификата за обуку
планинарских водича дргуге категорије од стране UIAA. Уколико не изврши дообуку у
наведеном року и положи испит, задржава сва стечена права, осим права да оверава
лиценцу.
Водич излета и похода и водич излета и похода-приправник по Правилнику
Службе водича излета и похода од 05.3.1998. године, има право да по завршеној
дообуци и положеном испиту, стекне одговарајуће звање по овом Правилнику (водич
друге и треће категорије), у року од три године након добијања сертификата за обуку
планинарских водича треће и друге категорије од стране UIAA.
Престанак рада Службе
Члан 28
Приликом доношења одлуке о престанку рада Службе, примењује се Статут ПСС.
У случају престанка рада Службе, имовина остаје у власништву ПСС.
Тумачење Правилника
Члан 29
Тумачење овог Правилника је у надлежности Збора Службе.
Измене и допуне правилника
Члан 30
Измене и допуне Правилника се врше на иницијативу: Управног одбора ПСС,
Збора, Начелништва и чланова Службе.
Образложена иницијатива, са тачно наведеним изменама и допунама, доставља се
Начелништву, које је ставља на дневни ред за први наредни Збор.
Члан 31
Допунски избори за упражњена и непопуњена места у Начелништву Службе
водича, обављају се на првом наредном Збору.
Ступање на снагу
Члан 32
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора
Планинарског савеза Србије.
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