ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ ИСПИТА ЗА ЗВАЊЕ ВОДИЧ ПЕШАЧКИХ ГРУПА, ВОДИЧ III, II, IB И I
КАТЕГОРИЈЕ

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

П
Р
А
В
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Л
Н
И
К
O OРГАНИЗОВАЊУ ИСПИТА ЗА ЗВАЊЕ ВОДИЧ ПЕШАЧКИХ ГРУПА,
ВОДИЧ III, II, IB И I КАТЕГОРИЈЕ СЛУЖБЕ ВОДИЧА
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Правилником о организовању испута за звање водича пешачких група, водич III,
II, Ib и I категорије Службе водича Планинарског савеза Србије (у даљем тексту
Правилник) се регулишу услови, начин организовања и полагања испита по
завршеној обуци за звање водич пешачких група на основу програма и правила ЕРА,
III, II Ib и I категорије на основу стандарда UIAA и Програма и плана обуке водича
Службе водича Планинарског Савеза Србије (у даљем тексту Служба).
Члан 2
Испит организује испитна комисија.
Испитна комисија организује испит на основу Плана активности и Програма
школовања планинарског кадра Планинарског Савеза Србије (у даљем тексту ПСС),
тј. на основу Програма и плана обуке водича Службе.
Испитна комисија формира обрасце и припрема питања за полагање испита.
Реализација свих активности на спровођењу обуке и испита за звање водича
поверена је инструктурском тиму на чијем челу се налази руководилац обуке.
УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Члан 3
Испит могу полагати кандидати:
- који су завршили обуку по Програму и плану обуке водича Службе и добили
прелазну оцену на практичном делу који се оцењује током извођења наставе,
како је предвиђено планом обуке;
- који су активно учествовали у обуци;
- који су се придржавли упутстава инструктора, помоћника инструктора,
предавача, Програма и плана обуке као и Правилника о безбедности и
одговорности при извођењу планинарских акција и
- који испуњавају услове из члана 17 став 7 Правилника Службе.
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Члан 4
Испит се полаже пред испитном комисијом коју чине:
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-

инструктори (најмање два) од којих је један, по правилу, руководилац обуке;
помоћник инструктора;
лекар или спасилац који је учествовао у обуци и
представник ПСС, којег одреди УО ПСС, који мора бити лиценцирани водич
Службе.
Испитна комисија води евиденцију кандидата, њиховог присуства на теоријском и
практичном делу испита, као и резултата.
Испит се обавља дан по завршеној обуци.
Испитна питања и одговоре припремају инструктори и предавачи, свако за своју
област, а питања која ће бити постављена на испиту, по областима, бира
руководилац обуке.
Испит се састоји из писменог, усменог и практичног дела и укупно носи 250
бодова, од којих писмени део испита носи 150 бодова, а усмени и практични део
испита носе по 50 бодова.
Кандидат ће положити испит, уколико има најмање 50% од укупног броја бодова
из сваког дела испита (најмање 75 бодова из писменог дела испита, а по 25 из
усменог и практичног дела) и уколико има најмање 60% од укупног максималног
броја бодова (на целом испиту), што износи најмање 150 бодова.
Члан 5
По завршетку испита кандидатима који су положили, додељује се диплома о
завршеној обуци и звање водич пешачких група, III, II, IB или I категорије.
Испитна комисија сачињава и потписује извештај са испита и доставља га
Комисији за водичку Службу УО ПСС и Начелништву Службе.
Комплетна испитна документација чува се у одељку Службе, Архива ПСС, у
личном досијеу водича који се води под његовим идентификационим бројем.
Члан 6
Представник ПСС има право на
- посматрање обуке и
- поништење испита, уколико установи да се обука или испит не изводе по
Програму школовања планинаског кадра у ПСС тј. по Програму и плану обуке
водича Службе.

ЛИЦЕНЦА И ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
Члан 7
Лиценца и идентификациона картица су дефинисане Правилником о обележијима
Службе.
ПРАВА ИНСТРУКТОРА НА ИСПИТУ
Члан 8
Инструктори имају право:
- на надокнаду свих трошкова превоза,боравка и исхране током обуке и испита и
- на дневнице током обуке и испита (висину одређује организатор обуке).
Сви трошкови обезбеђују се из средстава Службе и средстава од котизације
учесника.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници Управног одбора
Планинарског савеза Србије.
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