УПУТСТВО ЗА ПЛАНИНАРЕ - КАКО ДА ПОСТАНЕМ ВОДИЧ?
Планинар који има завршену основну планинарску обуку, најмање три године планинарског стажа, препоруку
ОПО/Клуба и жели да постане водич, дужан је да:
1.

2.

3.

Заврши оспособљавање и положи испите из ОПШТЕГ ДЕЛА, на ТИМС - у или на некој другој акредитованој,
високошколској установи из области спорта, са којом ПСС има потписан уговор о сарадњи, за звање СПОРТСКИ
ВОДИЧ.
Заврши оспособљавање и положи испит из ПОСЕБНОГ ДЕЛА ( ужа стручна област ) у Служби водича ПСС, за
звање ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ III КАТЕГОРИЈЕ. Завршетком оспособљавања и положеним испитом, добија се
уверење о стеченом звању ПЛАНИНСКИ ВОДИЧ III КАТЕГОРИЈЕ.
Тек по добијању уверења о стеченом звању у Служби водича ПСС, водич мора да се обрати акредитованој,
високошколској установи из области спорта у којој је положио испите из ОПШТЕГ ДЕЛА, ради издавања
уверења о стеченом звању СПОРТСКИ ВОДИЧ.
Након завршених оспособљавања и положених испита из општег и посебног дела, водич стиче статус
СПОРТСКИ СТРУЧЊАК.
На почетку календарске године, водич је дужан да преко ОПО/Клуба, изврши уплате чланарина за:
Чланство у ОПО/Клубу и
Чланство у Служби водича.
Након извршених уплата чланарина, из канцеларије ПСС се добијају маркице, које је водич у обавези да
налепи, једну на полеђини планинарске картице, а другу на полеђини ИД картице водича.
Уплатом чланарина, постаје се активним чланом у ОПО/Клубу и Служби водича.

4.

Поднесе потребну документацију Комисији за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском
стручњаку, ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СПОРТСКОМ СТРУЧЊАКУ ( ПЛАНИНСКОМ ВОДИЧУ ).
Комисији се подноси:
попуњен, потписан и оверен образац 039В,
фотокопија уверења са акредитоване високошколске установе из области спорта о стручној
оспособљености у складу са Правилником о номенклатури спортских занимања и звања у Републици
Србији,
фотокопија уверења о стручној оспособљености у планинарско спортској дисциплини издата од Комисије
за обуку и усавршавање у планинарству,
потвда о здравственој способности, надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци,
дигитална фотографија, не старија од 6 месеци, у формату JPG или JPEG, величине 3.5 x 4.5 цм, тј. од 300
до 1024 kb.
Након поднесене документације, планински водич се уписује Регистар спортских планинских водича ПСС са
дозволом за рад. Дозвола за рад је ИД картица планинског водича.

5.

Поднесе потребну документацију Комисији за вођење ригистра, за упис у РЕГИСТАР АНГАЖВАНИХ
СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА.
Комисији се подноси:
попуњен, потписан и оверен образац 025,
копија важеће ИД картице водича ( обе стране ),
оригинал Уговора о ангажовању спортског стручњака у ОПО/Клубу или одлуку о именовању спортског
стручњака за обављање одређеног спортског занимања у ОПО/Клубу.
УПУТСТВО - КАКО ДА ОБНОВИМ ДОЗВОЛУ ЗА РАД ПЛАНИНСКОГ ВОДИЧА
За обнављање дозволе за рад, подноси се следећа документација:
попуњен и потписан образац 038В,
попуњен и потписан образац 037В,

-

копија важеће ИД картице водича ( обе стране ),
фотокопија уверења о стеченом звању у одређеној делатности или дисциплини у планинарству ( од
Комисије за обуку и усавршавање у планинарству, само у случају преласка на виши ниво дозволе за рад),
потвда о здравственој способности, надлежне здравствена установе, не старије од 6 месеци.
дигитална фотографија не старија од 6 месеци, у формату JPG или JPEG, величине 3.5 x 4.5 цм, тј. од 300 до
1024 kb.

Захтев за обнављање дозволе за рад са потребном документацијом подноси се Комисији за издавање,
обнављање и одузимање дозволе за рад спортском стручњаку, до краја месеца јуна или октобра, године у
којој истиче важење постојеће дозволе за рад.
Списак водича са бројевима ИД картица, којима је захтев одобрен, објављује се на сајту Савеза, 15 дана по
истеку рока за подношење.
Обновљене дозволе за рад ( ИД картице ) достављају се током месеца августа и децембра.

Београд, 17.11.2020. године

Приредио: Лазар Попара, секретар СВ

