
 

 

 
 

Чланицама и члановима Службе водича 
 

На основу члана 7, Правилника Службе водича Планинарског савеза Србије 

 

САЗИВАМ 

28.  Збор Службе водича Планинарског савеза Србије. 

 Збор ће бити одржан у суботу, 7. децембра 2019. године у 

планинарском дому „Чарапићев Брест“ на Авали,  са почетком у 11.00. 

За Збор предлажем следећи: 

Дневни ред: 

1. Избор радних тела Збора 

2. Усвајање дневног реда 

3. Извештај верификационе комисије 

4. Потврђивање листе кандидата  

5. Усвајање одлуке о укидању висинских лимита за водиче III и II кат. у складу са 

стандардима UIAA 

6. Усвајање предлога за награду ПСС члану Службе водича 

7. Усвајање одлуке о начину стручног усавршавања пешачких водича 

8. Извештај Начелника и начелништва 

9. Дискусија о извештају 

10. Излагање предложених кандидата 

11. Гласање  

12. Извештај изборне комисије 

13. Обраћање изабраног начелника 

 

 Поштоване колегинице и колеге, као што знате прве суботе у децембру одржавамо редовни 

Збор, који ће овог пута бити изборни, први, пошто нам је УИАА обновила важење сертификата за 

наредних пет година.  

 Да бисмо избор начелника, секретара и чланова начелништва успешно реализовали, 

потребно је да на време знамо ко су предложени кандидати и ко има право гласа.  

  



 

 

 

 У складу са правилником Службе право гласа имају водичи са важећом лиценцом 

(дозволом за рад) и плаћеном чланарином. Да бисмо формирали списак колегиница и колега са 

правом гласа потребно је да они који имају важећу лиценцу ако и после истека предвиђеног рока 

нису измирили чланарину учине то до краја октобра ове 2019. године уплатом на рачун Савеза са 

именом, презименом и матичним бројем у Служби водича.  

Такође до истог рока потребно је доставити кандидатуре за начелника и секретара 

(кандидати за начелника предлажу кандидата за секретара тако да се за ове две фукције 

гласа заједно), такође потребно је предложити и кандидате за чланове начелништва 

(највише седам).  

 По пријему предлога до првoг новембра, листа чланица и чланова Службе са правом гласа 

и листа предложених кандидата, биће објављене на сајту Савеза, ради отклањања могућих 

грешака или неспоразума. Остатак месеца биће искоришћене за техничку припрему Збора.  

На сајту Савеза после усвајања од члана начелништва биће објављен и извештај начелника за 

предходни период.  

Приликом доласка на Збор потребно је члану изборне комисије показати чланску картицу 

Службе са маркицом за текућу годину, којом прилом ће му бити уручен гласачки листић.  

  За све додатне информације можете контактирати електронском поштом  Службу 

sluzbavodica@gmail.com, или поштом на адресу Савеза:  Планинарски савез Србије, Андрићев 

венац 2/1, 11103 Београд, са назнаком: за Службу водича. 

 

Са вером да ћемо имати још један успешан Збор, 

 

 

У Београду 
29/10/2019 

 

Начелник Службе водича ПСС 
Зоран Контић МБ131 
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