ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
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члан UIAA
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СЛУЖБА ВОДИЧА

ПОЗИВ
ПЛАНИНАРСКИМ ДРУШТВИМА И КЛУБОВИМА КОЈИ ИМАЈУ
КАНДИДАТЕ ЗА
ОБУКУ ПЛАНИНСКИХ ВОДИЧА III КАТЕГОРИЈЕ
Закон о спорту Републике Србије, прописује да спортски водичи морају да заврше
обуку која се састоји из стручних предмета које прописује национални спортски Савез, у
нашем случају ПСС и оштих предмета који се изучавају на одговарајућој високошколској
установи у нашем случају препоручен је Факултет за спорт и туризам ТИМС у Новом
Саду.
У складу са овим, од 2019. године, кандидати за планинске водиче ће прво
завршити стручно усавршавање из општих предмета на ТИМС-у. За пријављивање за овај
део обуке, потребно је поступити по упутству ТИМС-а у Прилогу 1.
У току усавршавања на ТИМС-у, биће обављен и пријемни испит за стручни део
обуке, који се састоји из Куперовог теста (Прилог бр.2, Молимо кандидате да обавезно
понесу патике и опрему за трчање) и теста знања из основне планинарске обуке (Прилог
бр. 3) по програму ПСС.
Кандидати који успешно заврше ову фазу, пријавиће се за стучни део обуке на
Сопотници, електронски попуњеним евиденционим обрасцем (Прилог бр. 4), најкасније до
краја јуна 2019. у складу са позивним писмом које следи:

KАНДИДАТИMA КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
НА ТИМС-У И ПОЛОЖИЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ОБУКУ
ВОДИЧА III КАТЕГОРИЈЕ
Обука водича треће категорије ће се одржати у од 26.07 до 04.08. 2019. на Јадовнику
(Сопотница) код Пријепоља. Уколико буде више пријављених него што је капацитет дома,
биће организована и друга смена од 04.08. до 11.08. Полазници обуке биће смештени у
планинарском дому „Сопотница“ власништво ПД „Камена Гора“ из Пријепоља у
вишекреветним собама. Дом поседује 2 мокра чвора са тушевима.
Обуку ће спровести наставни тим Службе планинских водича ПСС, који чине
иснтруктори, оперативни тренери и остали чланови.

т.р: 355-1032012-41, www.pss.rs , e-mail: office@pss.rs
ПИБ: 100064162, МБ: 07063431, шифра делатности: 92622

Сви кандидати који су положили пријемни испит а распоређени су у прву смену,
треба да буду на железничкој станици Пријепоље најкасније до 9,00 h 26. јула 2019. године а
кандидати распоређени у другу смену до 9,00 h 04. августа 2019. Руководство обуке од тог
тренутка почиње са наставом.
Препоручујемо свим полазницима из истог места боравка да се консултују око евентуалног
заједничког превоза, чиме би смањили трошкове и повећали удобност путовања.
Искуство наставног тима и домаћина омогућиће нам да у потпуности и безбедбно
реализујемо план обуке, уколико то буде максималан заједнички напор полазника и наставника.
Да би ово било могуће, осим организационих проблема које је наставни тим са домаћинима
већ решио (смештај, исхрана, локални превоз, простор за наставу) постоје два проблема која
морамо да решавамо заједнички:
-

Свако кашњење, неуредност или не придржавање дневног распореда активности ма ког
учесника умножава се бројем полазника и наставника којих ће бити укупно 60. Због
овога је прецизно поштовање плана распореда и дисциплине императив за све нас.

-

Магацин службе располаже свом потребном заједничком опремом и личном
техничком опремом за 20 полазника, што је до сада било довољно. Пошто овога
пута имамо преко педесет полазника то је сигурно да ова количина опреме неће
бити довољна да је сви истовремено користе у колико сами полазници набавком
позамљивањем или изнајмљивањем не реше овај проблем. Наставни тим од свих
полазника и њихових клубова очекује да се у заједничком уинтересу несметаног
одвијања интезивне обуке решавању овог проблема посвете максимално. Свако
размењивање опреме током извођења обуке смањује њен интезитет па самим тим
доводи у питање и крајњи резултат у ограниченом времену са којим располажемо.
Сви полазници обуке морају да понесу:
- планинарску, здравствену књижицу и личну карту
- препоруку матичног душтва - ко није дао на пријемном испиту
- (обавезно) уверење спортског лекара - ко није дао на пријемном испиту.
Сви полазници обуке су обавезни да имају планинарску опрему за боравак у планини
од 10 дана у летњим условима.
Неопходна опрема је:
- планинарске ципеле, - средство за одржавање ципела, - резервне пертле
- транспортни ранац до 80ℓ, - ранац до 40ℓ, - врећа за спавање у летњим условима
- подметач, - кабаница, шаторско крило, - ветровка, - полар
- пресвлаке, - чарапе – више пари, - пригодне планинарске панталоне
- камашне, - прибор за личну хигијену, - комплет прве помоћи
- прибор за писање (свеска, оловка, гумица, лењир, угломер)
- лична документа (планинарска књижица, лична карта и здравствена књижица)
- бусола (компас), - GPS- ко поседује
- два карабинера са навртком, - два прусика од 3 до 4 m дебљине 6 mm

- прибор за јело (посуда, кашика, виљушка, нож)
- шлем , - појас
ЦЕНА
У цену боравка урачунато је: спавање у дому, доручак, ужина, ручак, вечера, уџбеник –
скрипта, значка и ИД картица, мајица, превоз Пријепоље – Сопотница – Пријепоље и
организациони трошкови, инструктора и предавача.
Цена за полазнике обуке је 26.000,оо динара. Остале трошкове до пуне цене обуке покрива
ПСС.
Планинарска друштва или полазници школе су обавезни да уплате износ школарине
по следећој динамици:
- Прва рата у износу од 10.000,оо динара до 15. јуна 2019. на жиро рачун
Планинарског савеза Србије 355-1032012-41 са назнаком „Обука за водиче III
категорије 2019“. (када стичете право да добијете – скрипту)
- Друга рата у износу од 16.000,оо динара до 15. јула 2019. на жиро рачун
Планинарског савеза Србије 355-1032012-41 са назнаком „Обука за водиче III
категорије 2019“. Уплате пристигле после овог датума неће бити прихваћене.
Препоручујемо планинарским друштвима да за своје кандидате сносе све трошкове или део
трошкова. Молимо Вас да благовремено извршите уплату.
За информације полазници треба да се обрате на електронску пошту:
sluzbavodica@gmail.com
Зоран Контић, начелник 065 88 06 519,
У Београду 09. 03. 2019.
Начелник Службе водича
Зоран Контић
Водич МБ 131

Прилог бр.1,
Позив за стручно оспособљавање планинских водича
као спортских стручњака
Поштовани,
Као што знате, Закон о спорту РС не препознаје „планинске спортске водиче“ као
„спортске стручњаке“. Постојање спортских стручњака у чланству или уговорно везаних
за клубове, јесте услов да клубови од државе буду признати као спортска удружења.
Њихово суфинансирање као и суфинасирање нашег Савеза, буџетским, али и другим
средствима, као и наше рангирање међу спортовима, у великој мери зависи од броја
спортских стручњака које имамо, па је наш заједнички интерес да их буде што више.
Имајући наведено у виду, као и низ понуда међу којима је најповољнија понуда за
стручно оспособљавање добијена од Факултета за спорт и туризам из Новог Сада,
председник ПСС, предедник комисије за обуку и усавшравање, као и начелник и секретар
Службе водича ПСС, су са координатором овог програма са поменутог факултета,
професором Слободаном Крнетом, постигли договор да се нашим водичима III. и виших
категорија омогући стручно оспособљавање другог нивоа за звање „спортски водич“ у
планинарству. Како се ово оспособљавање састоји из два дела - специјалистичких
(планинарских) предмета и општих предмета, ови први ће водичима бити признати, а
наставу из 6 општих предмета полазници ће похађати и испите полагати у току два дана
(субота и недеља). Надокнада трошкова за одржавање наставе, испита и израду
сертификата-уверења о стеченом звању је динарска против вредност од 100 € по средњем
курсу НБС на дан плаћања.
Наведени износ може се платити у две рате. Након достављања доказа о уплати
школарине, или њеног првог дела, Факултет ће тим кандидатима послати грађу за
припрему испита у електронској форми.

Настава траје два дана и уколико буде довољно
пријављених кандидата (најмање 30) биће организована у
Новом Саду у два термина: 13. и 14. априла и у другом термину
23. и 24. новембра 2019. године.
За пријављивање је потребно, електронским путем на мејл (slobodan.krneta@tims.edu.rs),
доставити попуњен пријавни лист, налази се у прилогу овог дописа и на сајту ПСС, копију
дипломе о завршеној редовној школи (најмање трогодишње средње), копију личне карте и копију
доказа о уплати школарине на рачун Факултета:

265-2010310003938-78, сврха уплате је школарина а позив број 2-1/н .
Пријаву, документе и доказ о уплати, треба доставити, најкасније до 01. априла, и
до 10. новембра за други термин, а факултет ће пријављеним полазницима послати
наставни материјал у електронској форми, након достављања доказа о уплати школарине.
Уколико плаћање врши прани субјект, треба се обратити професору Крнети ради добијања
предрачуна. Потребни подаци за предрачун су: пун назив субјекта који плаћа, адреса, ПИБ
број, за кога се плаћа и колики износ!

Настава ће се одржавати на Факултету за спорт и туризам – тимс у Новом Саду,
Радничка
30 а, са почетком у 9,00 часова.
Додатне информације могу се добити на телефон
021 530 231, 021 530 633 и 063 25 66 24.
Уколико је неком потребан смештај, потребно је да се обрате на адресу:
ivana.miskovic@tims.edu.rs или на телефон 063-344-651.
Могуће су све врсте смештаја (хотел, приватно или хостел), а најповољније је у хостелу
који се налази на 5 минута хода од факултета. Цена смештаја у вишекреветној соби је 10€,
а двокреветна соба у хостелу је 30€.

Прилог бр.2,
Куперов тест за кандидате за трећу категорију и програм основне обуке за све
кандидате.

- Тест физичке припремљености (др Кенет Купер)
На стази од 400 м мери се, у времену од 12 мин, пређено растојање у метрима.
У зависности колико је растојање претрчано или препешачено у планинарским ципелама
за 12 мин добија се ниво издржљивости, а према старосним распонима планинара.
Године и пол Веома добро

Добро

Просечно

Лоше

Веома лоше

20-29 M

2800+ m

2400 - 2800 m 2200 - 2399 m 1600 - 2199 m 1600- m

20-29 Ж

2700+ m

2200 - 2700 m 1800 - 2199 m 1500 - 1799 m 1500- m

30-39 M

2700+ m

2300 - 2700 m 1900 - 2299 m 1500 - 1899 m 1500- m

30-39 Ж

2500+ m

2000 - 2500 m 1700 - 1999 m 1400 - 1699 m 1400- m

40-49 M

2500+ m

2100 - 2500 m 1700 - 2099 m 1400 - 1699 m 1400- m

40-49 Ж

2300+ m

1900 - 2300 m 1500 - 1899 m 1200 - 1499 m 1200- m

50+ M

2400+ m

2000 - 2400 m 1600 - 1999 m 1300 - 1599 m 1300- m

50+ Ж

2200+ m

1700 - 2200 m 1400 - 1699 m 1100 - 1399 m 1100- m

Уколико су резултати теста издржљивости врло слаби или слаби, доводи се у питање
похађање обуке, препорука је да се приступи тренажном програму довођења у кондицију.

Прилог бр. 3
Програм основне планинарске обуке
Циљ основне обуке је упознавање са најосновнијим знањима о планинарству и
планинарској организацији и оно је основно полазиште обуке, која дају основу за виши облик
обуке на нивоу ПСО/Клубова, стручних комисија и специјалистичких служби у планинарској
организацији.
ОРГАНИЗАТОР:
- Организатори су ПСО/Клубови по наставним јединицама из овог програма.
ПСО/Клубови, као организатори, за потребе вођења јединственог регистра морају Комисији да
доставе следећу документацију: - програм обуке са наставним јединицама, - извештај по данима
активности /теоријске и практичне обуке на терену/ - захтев за издавање једнообразног уверења за
основну обуку. Комисија у року од 15 дана организатору доставља једнообразно уверење.
ПРЕДАВАЧИ:
Предавачи могу бити: - инструктори или оперативни тренери са важећом лиценцом - активни
чланови ПСО/Клуба са дугогодишњим искуством и стеченим звањима: нпр. водич, алпиниста,
спортски пењач, спелеолог и др. - лекари.
ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ПЛАНИНАРСКЕ ОБУКЕ
1. Историја планинарства..........................................................1 сат
2. Планинарска организација.....................................................1 сат
3. Припрема за одлазак у планину............................................1 сат
4. Опрема...................................................................................1 сат
5. Кретања у планини................................................................1+1 сат
6. Основе топографије...............................................................1+1 сат
7. Основе метеорологије............................................................0,30+0,30 сати
8. Планинарска етика, правила понашања, заштита природе
и Правилник о безбедности и одговорности у извођењу планинарских
активности....................................................................................1 сат
9. Опасности..............................................................................1 сат
10.Прва помоћ...........................................................................1+1сат сата
- установљавање да ли је повређени у свесном стању, - кома положај, - масажа срца и вештачко
дисање, - тачке на телу за заустављање крварења
НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗНАЊА
Провера знања се састоји од: - теста, - усменог и практичног дела испита.
Испитивачи су предавачи које је раније именовао организатор. Кандидат је положио испит,
ако је одговорио на најмање 60% питања из теста, усменог и практичног дела испита.
Тест се полаже по завршетку теоријског предавања. Усмени и практични део испита се
изводи као једна целина по завршетку заједничке туре, након повратка са терена. Успешним
завршетком основне обуке, не стиче се звање. Стиче се уверење о успешном завршетку основне
обуке чиме кандидат потврђује да је упознат са најосновнијим знањима о планинарству и
планинарској организацији.
Успешним завршетком основне обуке, члановима ПСО/Клубова се омогућава даље
похађање виших и стручних обука на нивоу стручних комисија и специјализованих служби.

Прилог бр. 4

PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE
MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF SERBIA

Služba vodiča
PODACI ZA ZA EVIDENCIJU VODIČA
PRIJAVA I PREPORUKA KLUBA, DRUŠTVA
(Molimo Vas da potpisan i pečatom kluba
popunite obrazac i zajedno sa fotografijom dostavite
elektronskim puten na adresu sluzbavodica@gmail.com)

Unos slike
po potrebi I želji
vodiča

Ime i prezime:_________________________________________________

Matični br. u Službi vodiča PSS, (po završenoj obuci):

____________

JMBG:______________________________________________________________
Datum rođenja: _______________________________________________________
Adresa:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Planinarski klub/društvo:_____________________________________________
Broj planinarske legitimacije:_________________________________________
Tel.

Kućni:__________________________Mobilni: _________________________________

E-mail adresa: __________________________________________________________________
Znanje jezika (Piše, Govori):_______________________________________________________
Datum: ____________________
Mesto: ____________________

Potpis vodiča (kandidata)

Potpis ovlaćenog lica kluba

M.P.

