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 ПОЗИВ  
ПЛАНИНАРСКИМ ДРУШТВИМА И КЛУБОВИМА КОЈИ ИМАЈУ 

КАНДИДАТЕ ЗА  

ОБУКУ ЗА ЗВАЊЕ ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ 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 општих предмета који се изучавају на одговарајућој акредитованој 

високошколској установи из области спорта у нашем случају препоручен је  Факултет за спорт 

и туризам ТИМС у Новом Саду.  

У складу са овим, кандидати за планинске водиче ће прво завршити  стручно 

оспособљавање из општих предмета на ТИМС-у. За пријављивање за овај део обуке, потребно 

је поступити по  упутству ТИМС-а у Прилогу 1. У прилогу се налази допис, али вас 

подсећамо да је због уведеног ванредног стања, термин оспособљава отказан и следећи ће 

се објавити након престанка услова ванредног стзања. 

Кандидати који успешно заврше ову фазу, за стучни део обуке на Сопотници, пријавиће 

се електронски попуњеним евиденционим обрасцем (Прилог бр. 2.), најкасније до  краја маја 

2020.  године. Уз то је потребно доставити скенирану потврду спортског лекара о здравственој 

способности, не старију од 6. месеци, фотографију у JPG формату, као и скенирано уверење о 

завршеној основној планинаској обуци и завршеном стручном оспособљавању на ТИМС-у.    

 

 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕО ОБУКЕ НА СОПОТНИЦИ 

 
Обука за звање планински водич треће категорије биће одржана од 01.08 до 09.08. 2020. на 

Јадовнику (Сопотница) код Пријепоља. Уколико буде више пријављених него што је капацитет дома, 

биће организована и друга смена. У првој смени може бити највише 30. полазника. Полазници обуке 

биће смештени у планинарском дому „Сопотница“ у власништву 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 инструктори, 

оперативни тренери и остали чланови.   

 

Сви кандидати из прве смене, треба да буду на железничкој станици Пријепоље најкасније 

до 09,0 h 01.08.2020. године. Руководство обуке од тог тренутка почиње са обуком.  

 

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 безбедно реализујемо 

план обуке, уколико то буде максималан заједнички напор полазника и предавача.  
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Да би ово било могуће, осим организационих проблема које је наставни тим са домаћинима већ 

решио (смештај, исхрана, локални превоз, простор за обуку) 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 предавача. Због овога је прецизно поштовање 

плана распореда и дисциплине, императив за све нас.  

 

- Магацин Службе располаже потребном заједничком опремом и личном техничком 

опремом за 20 полазника. Пошто имамо преко двадесет полазника по смени, 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 

интересу 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 

којим располажемо.   

 

Сви полазници обуке морају да понесу:  

 

- планинарску (ПСС) и здравствену картицу и личну карту 

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 картица, лична карта и здравствена картица) 

- 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  

 

Важне напомене:  

 

1. Ради успешног праћења обуке, неопходно је бити одговарајуће физички припрељен. Да 

бисте своју припремљеност проверили и по потреби унапредили, неопходно је да проверу 

извршите путем Куперовог теста, прилог бр. 3.  

 

2. Извод из програма обуке за звање планински водич III категорије, Прилог бр. 4.  

 

3. Потребно је такође да научите да везујете шест основних чворова, Прилог бр. 5. (скрипта о 

везивању чворова Лазара Попаре)  

 

Основни чворови: водички, прусиков, чвор за надовезивање, осмица, лађарски и 

полулађарски.  

 

 



 

ЦЕНА 

Цена обуке је 28.000,оо динара. 

У цену боравка урачунато је: спавање у дому, доручак, ужина, ручак, вечера, писани материјал 

за обуку, значка и ИД картица, мајица, превоз Пријепоље – Сопотница – Пријепоље и организациони 

трошкови, инструктора и предавача.  

 

Планинарска друштва или полазници обуке су обавезни да уплате износ по следећој 

динамици:  

- Прва рата у износу од 14.000,оо динара до 15. јуна 2020. на жиро рачун Планинарског 

савеза Србије  355-1032012-41 са назнаком „Обука за звање планински водич III 

категорије 2020“. (када стичете право да добијете писани материјал) 

- Друга рата у износу од 14.000,оо динара до 15. јула 2020. на жиро рачун Планинарског 

савеза Србије  355-1032012-41 са назнаком „Обука за звање планински водич III 

категорије 2020“. 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  или Зоран Контић, начелник 065 88 06 519,  

 

              У Београду  19. 03. 2020. 

 

 

                  Начелник Службе водича 

                             Зоран Контић 

Водич МБ 131 
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Прилог бр.1, 
 

Предмет: СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПОРТСКИХ ВОДИЧА 

 

Поштовани спортски пријатељи, 

 

Обавештавамо вас да је, у договору са Планинарским савезом Србије, расписан КОНКУРС за 

упис на програм стручног оспособљавања за стицање звања СПОРСТСКИ ВОДИЧ у 

планинарству. 

Програм се реализује у складу са Законом о спорту РС и Правилником о номенклатури 

спортских занимања и звања, а право уписа имају кандидати који су остварили, најмање, 

средњи степен стручне спреме. 

 

Настава ће се реализовати 25. и 26. априла у Новом Саду.  

Пошто је програм конципиран тако да се непосредно после предавања полаже испит, потребно 

је да полазници грађу за припрему испита проуче раније и спремни дођу на предавања!!! 

Цена школарине је 100 евра и плаћа се у динарској против вредности по средњем курсу 

НБС на дан плаћања. У цену програма урачуната су предавања,сви изласци на испите, грађа 

за припрему испита у електронској форми за све предмете и издавање уверења о стеченом 

звању на српском језику. Школарина се уплаћује на рачун Факултета: 265-2010310003938-78. 

Сврха уплате је школарина, а позив на број је 2 – 1. Школарина се може уплатити највише у 

две рате! 

Уколико уплату врши Клуб или Савез, потребно је да доставите пун назив уплатиоца, адресу, 

ПИБ број, који износ и за кога се уплаћује. Достављањем доказа о извршеној уплати стиче се 

право на добијање грађе за припрему испита, а доказ се обавезно доставља професору 

Слободану Крнети. Свим полазницима који су на вишој или високој школи положили неки од 

испита који се налазе у нашем програму, или су га положили кроз одговарајуће програме 

стручног оспособљавања, исти се признају. Цена за полазнике који су стекли звање Спортски 

оперативни тренер или Инструктор планинарства, цена је 60 евра.  

 

Додатне информације о програму и формулар пријаве, можете пронаћи на сајту 

Факултета: 

www.tims.edu.rs Информације се могу добити и на бројеве телефона: 063256624 и 

021530633, или путем мејл адресе: slobodan.krneta@tims.edu.rs 

Пријаву можете извршити и путем пријавног листа у наставку:  

 

 

Попуњен пријавни лист послати на:  slobodan.krneta@tims.edu.rs 

 
 

 

 



 
 

 

ПРИЈАВНИ ЛИСТ 

ЗА УПИС НА ПРОГРАМЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА У СПОРТУ 
 

ЈМБГ кандидата 
 

Година уписа:    

Спортска грана:    

Пријављујем се за стицање звања:     

 
 

Информације о претходном школовању 

Назив завршене школе 

и седиште 

 

Година у којој је 

завршено претходно  

школовање 

 

Стручни/академски назив 

и скраћени назив 

 

Спортско звање (на 

пример: Тренер без 

квалификација, Активни 

спортиста, Бивши 

спортиста, Инструктор са 

курсом, Рекреативац и сл.) 

 

Наставу желим да похађам 25. и 26. априла у Новом Саду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 1а 

 

 

 

(Презиме, име једног родитеља, име полазника) 

 
  , ,_   

(Датум рођења) (Место и општина рођења) (Држава) 

 
  , ,_   

(Место становања) (Улица и број у месту становања) (Држава) 

 
  ,    

(Број телефона) (еImail адреса) 



 

 

Прилог бр. 2 
Попуњен образац пријаве послати на:     sluzbavodica@gmail.com 

 

 

 
 
 
 

MOUNTAINEERING ASSOCIATION OF SERBIA 
СЛУЖБА ВОДИЧА ПСС -  MOUNTAIN GUIDE SERVICE OF MAS 

 

 

ПОДАЦИ ЗА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ВОДИЧА 

 

ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ И ПРЕПОРУКА КЛУБА/ДРУШТВА 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

Матични бр. у Служби водича ПСС, (по завршеној обуци): МБ  

ЈМБГ              

Адреса и место  

 У стану  

Број  Мобилни  

телефона Е-маил  

Број планинарске 

књижице- ID картице 
             

Члан друштва/клуба  место  

Знање језика  

(пише, овори): 
 

(заокружује се категорија за 

коју се подноси захтев 

КАТЕГОРИЈА 

ЕRА  3. Кат. 2. Кат. ОПП Кањон 1 б. Кат. 1. Кат. 
 

(Молимо Вас да образац попуњавате читко и великим словима, најбоље електронски) 

(Молимо Вас да потписан и печатом друштва/клуба попуните образац  и заједно са фотографијом 

доставите електронским путен на адресу sluzbavodica@gmail.com) 
 

Место:   

Дана:  године 
 

Потпис водича (кандидата):    За друштво/клуб: 

     

     
  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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Прилог бр.3, 

 
 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. 4.  

 
ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВОДИЧЕ III КАТЕГОРИЈЕ: 

 

ОБУКА ЗА ПЛАНИНАРСКЕ ВОДИЧЕ 

Обука за планинарске водиче састоји се из три дела (обуке), чијим успешним завршавањем се 

стичу следеће категорије: 

а) планинарски водич III категорије - водич оспособљен за вођење група у летњим условима 

без снега и леда. 

б) планинарски водич II категорије - водич оспособљен за вођење група у зимским условима по 

планинама високом са снегом без леда. 

ц) планинарски водич I категорије - водич оспособљен за вођење група на великим 

надморским висинама, тропским регијама, ледницима и лавинозним теренима  

 

 

ОБУКА ЗА ВОДИЧЕ III КАТЕГОРИЈЕ   

(планинарски водич у летњим условима) 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 

Основни циљ програма 

Програм ове обуке је основни програм за обуку добровољно - аматерских водича ПСС. 

Водич III категорије је оспособљен за вођење група у летњим условима по планинама високом 

до 3000 мнв. 

 

Наставак ове обуке се може сагледати на два начина: 

- похађањем семинара који су намењени обнављању постојећих знања и учењу новина у оквиру 

III категорије 

- похађањем обуке за више категорије  

Програм обуке се састоји из 25 часова теоријских предавања и 72.30 часова практичног рада. 

Испитне обавезе обухватају: 

- писане и усмене испите 

- практични испит 

Испитне обавезе се одржавају последњег дана обуке. 

 

Повезаност са другим обукама 

Програм обуке водича III категорије је основни програм,  на који се програми обуке за више 

категорије надограђују. Похађање обуке за II категорију је условљено стицањем звања водича 

III категорије. 

 

Састављачи програма и извођачи програма 

Програм је саставила Комисија за водиче ПСС. Предаваче за теријски део, инструкторе и 

помоћнике - демонстраторе за практични део обуке и семинаре именује Комисија за водиче 

ПСС. Чланове испитних комисија такође именује Комисија за водиче ПСС.  

 

Детаљан преглед области обуке: 

А. - Опрема 

Опрема и техничка опрема, лична и заједничка. Правилна употреба опреме, одржавање 

опреме. Врсте материјала и њихова израда. 

Б. - Познавање планина 



Основе географије и геологије. Настанак планина и конфигурација терена. Упознавање 

са планинама и планинским масивима у земљи и свету. Приступ планини и њена 

заштита. Примена кодекса UIAA. 

Ц. - Водичка делатност 

Кретање и техника вођења групе, способност управљања групом и мере заштите групе 

на планини узимајући у обзир ризике и опасности. Разрада плана и организација акције. 

Биваковање и логоровање. 

Д. - Подучавање - методика преношења знања 

Као "едукатор" носилац UIAA стандарда треба да разуме наставне методе што ће 

омогућити да знање успешно пренесе на друге, посебно у планинском окружењу. 

Е. - Анатомија и физиологија 

Основне информације о тренингу. Значај тренинга, основни тренинг, специјални 

тренинг. Основе анатомије људског организма. Исхрана и упознавање са грађом 

намирница и њихов утицај на организам. Утицај планинског окружења и висине на 

човека и групу. Висинска болест. Спортско медицински преглед и физичка 

припремљеност. 

Ф. - Оријентација и навигација 

Основе оријентације и упућеност у технике и опрему за навигацију који ће омогућити 

правилну оријентацију у свим ситуацијама и условима. Карте и употреба различитих 

размера, њихове легенде, знакови и симболи. Везе између карте и терена. Процена и 

способност мерења раздаљине. Употреба компаса, бусоле, висиномера, оријентација 

карте, магнетне варијације. Одређивање позиције са и без инструмената. Припрема и 

реализација руте. Сателитска навигација и употреба GPS уређаја. 

Г. - Метеорологија 

Упознавање са основама метеорологије и основним законитостима планинског 

поднебља и времена. Читање синоптичких временских карата. Временска прогноза. 

Упознавање са употребом основних инструмената и препознавање природних сигнала 

од помоћи за предвиђање времена. 

Х. - Безбедност и спашавање у планини 

Упознавање са субјективним и објективним опасностима и мере заштите групе на 

планини, узимајући у обзир ризике и опасности на планини. Опрема за спашавање и 

њена употреба. Израда импровизованих транспортних средстава. Организација 

спашавања у одређеним околностима и организовање помоћи са стране. Употреба 

средстава радио везе и телекомуникација и давање алпских С.О.С. сигнала. Спасилачке 

службе у земљи и иностранству. 

И. - Прва помоћ 

Значај и намена прве помоћи. Упознавање са границама прве помоћи.  

Установљавање смрти и оживљавање - реанимација. Шок, несвестица, малаксалост. 

Крвављење, преломи костију, убоди, угризи. Болесна стања и напади болести чланова 

групе. Сунчаница и топлотни удар. Замор, премор. Транспорт унесрећеног.  

 

Ј. - Правна питања 

Упознавање са организацијом службе водича код нас и у свету. Акти који уређују 

службу. Носиоци звања водича, категорије, напредовања, евиденција водича. 

Начелништво и Комисија службе водича излета и похода. Организација ПСС и UIAA. 

Правилник о безбедности и правила понашања планинара, морална и правна 

одговорност. Одговорност у погледу кривичног и прекршајног права. Осигурање. 

Упознавање са историјом водичке службе код нас и у свету. 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС 

Кандидат приликом пријављивања мора да испуњава следеће услове: 

- старост најмање 18 година, 

- завршен IV степен стручне спреме (четворогодишња средња школа) 

- чланство у планинарском друштву -клубу које је члан ПСС 



- искуство у планинарењу од најмање три године 

- лекарско уверење не старије од шест месеци (спортског лекара) 

- препорука матичног друштва 

- завршена основна планинарска обука 

- завршено стручно усавршавање на ТИМС-у 

 

 

УСЛОВИ ЗА ЗАВРШЕТАК ОСПОСОБЉАВАЊА 

 

Испитна комисија организује полагање испита последњег дана обуке. Испитне обавезе се 

састоје из три дела: 

- писмени тест 

- усмени испит 

- практични испит 

На основу резултата сва три дела, Испитна комисија доноси оцену: 

- није положио 

- положио (кандидат стиче звање Водич III категорије) 

- Водич III категорије је дужан да у року од наредне две године изведе пет планинарских акција 

уз присуство неког од ментора кога одреди комисија за водиче ПСС-а. Позитивном оценом 

ментора Водич III категорије стиче право на оверу лиценце и даљу обуку. 

 

За све додатне информације можете контактирати: 

Начелника Службе водича ПСС, Зоран Контић, водич МБ 131 - тел. бр. 065/880 65 19. 

 
 

 

 


