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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 

општих 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, 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.  

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 скенирано уверење спортског лекара о здравственој способности, 

не старије од 6. месеци, фотографију у „ИмеПрезиме.jpg“ формату, као и скенирано уверење о 

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

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕО ОБУКЕ НА СОПОТНИЦИ 

 
Обука водича 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“ 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 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 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 безбедно 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. 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. 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 књижицу 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 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  

 

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 планинарске водиче 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 

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.  

Цена за полазнике обуке је 28.000,оо динара.  

 

Планинарска друштва или полазници школе су обавезни да уплате износ школарине по следећој 

динамици:  

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

Србије  325-9500600031176-30 са назнаком „Обука за водиче 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  325-9500600031176-30 са назнаком „Обука за водиче 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 

Зоран Контић, начелник 065 88 06 519,  

У Београду  16. 03. 2020. 

 

 

Начелник Службе водича 

Зоран Контић 

Водич МБ 131 
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