
UIAA 

                  PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE 

          MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF SERBIA 
                                  Beograd-Andrićev venac 2/1, 11103 Beograd 4, 

                  Tel.: 011-3343 -103,  3343-137,  www.pss.rs, e-mail: office@pss.rs                                                            

                           PIB: 100064162, MB: 07063431, šifra delatnosti: 92622 

 

 

 

ПОЗИВНО ПИСМО ВОДИЧИМА III КАТЕГОРИЈЕ ЗА 

ОБУКУ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ЗА II КАТЕГОРИЈУ 

 

Обука за водиче друге категорије ће се одржати од 13. фебруара до  17. 
фебруара 2020. године на Старој Планини.  

 
 („Колиба до краја“, на Јабучком равништу изнад хотела Фалкенштајнер на 

почетку гондоле ).  
 

Сви кандидати, водичи треће категорије, који су стекли услов да похађају обуку за 
водиче друге категорије требало би да буду у објекту најкасније до 20,00 h  13.фебруара 
2020. године. Руководство обуке од тог тренутка почиње са наставом.  

 
Сви полазници обуке морају да понесу:  
 

- планинарску књижицу- ИД картицу (са маркицом за 2020.год.),  
- личну карту, здравствену књижицу 

 
Сви полазници обуке су обавезни да имају планинарску опрему за боравак у планини у 
зимским условима. Неопходна опрема је: 
 

- планинарске ципеле 

- средство за одржавање ципела 

- резервне пертле  

- транспортни ранац до 80ℓ и мали ранац до 40ℓ 

- врећа за спавање у зимским условима и подметач 

- кабаница или шаторско крило  

- ветровка 

- полар 

- пресвлаке 

- чарапе – више пари 

- пригодне планинарске панталоне 

- наочари са УВ заштитом, крема са великим фактором УВ заштите 

- камашне 

- прибор за личну хигијену 

- прибор за писање (свеска, оловка, гумица, лењир, угломер) 
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- бусола (компас) и GPS - ко поседује 

- дерезе, цепин, шлем, пењачки појас 

- два карабинера са навртком и два прусика од 3 до 4 m дебљине 5 или 6 mm 

- прибор за јело (посуда, кашика, виљушка, нож) 

- примус (због припреме оброка у току бивака) 

- бивак врећа (ко поседује) 

ЦЕНА 

У цену боравка од 4 дана урачунато је: спавање у дому, доручак, ужина, ручак, 
вечера, ИД картица, организациони трошкови, трошкови инструктора и предавача. 

 

Цена за полазнике обуке је 21.000,оо динара. 
 
Планинарска друштва или полазници обуке су обавезни да уплате целокупан 

износ на жиро рачун Планинарског савеза Србије  325-9500600031176-30, са 
назнаком „Обука за водиче II категорије“, најкасније до 25.01.2020. године, 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.  

Уколико буде пријављено више од 10 полазника а највише може бити укупно 
15, полазници од 11, па на даље морају сами да обезбеде смештај и исхрану, стим 
да сваког јутра до 08.h  могу да се придруже осталима испред планинаског дома 
Миџор под Бабиним зубом и њима ће цена бити умањена 11.000,00 дин. 

 
Пријављивање изврђити електронским путем на адресу службе 

(sluzbavodica@gmail.com) попуњавањем обрасца који се налази у прилогу 
позивног писма.  

 

Обука ће се одржати уколико се пријави 10 водича треће категорије. У случају 
мањег броја пријављених, школа ће бити отказана а новац враћамо.  

 
Наставни тим биће формирамиран након завршених уплата а о чему ће кандидати 

бити обавештени пре обуке. 
 

За све информације: 
     Зоран Контић, начелник 065 88 06 519, 
или 
     email:  sluzbavodica@gmail.com 

У Београду  10. дец. 2020. 
 
 
 
 

 
 
 
Начелник Службе водича ПСС 
 
Зоран Контић 
Водич МБ 131 

 


