
 

 

 

 

  НАЧЕЛНИШТВО  СЛУЖБЕ  ПЛАНИНСКИХ  ВОДИЧА 

Дел. број: 08                 

Београд: 19.04.2021. године              Основним организацијама/Клубовима 

                  Водичима II категорије 

                 Позив на обуку за вођење на опремљеним пењачким путевима - Via  ferratama 

Поштовани водичи II категорије, 

Специјалистичка обука водича друге II категорије за вођење на обезбеђеним пењачким 

путевима -Via  ferratama, одржаће се у периоду од 21.-23. маја 2021. године у Горњачкој 

клисури (Петровац на Млави).  

Полазници обуке биће смештени у пансиону Симоновић (http://www.banjazdrelo-

simonovic.rs/sr/), где ће бити организована и исхрана и теоријска предавања. 

ОБУКА:    

Обуку ће провести инструктори и наставни тим Службе планинских водича ПСС. 

Сви полазници треба да буду у пансиону Симоновић (http://www.banjazdrelo-simonovic.rs/sr/) у 

близини бање Ждрело, најкасније до 20.00h 21.05.2021. Руководство обуке од тог тренутка 

почиње са наставом. 

- УСЛОВИ  ЗА  ПОХАЂАЊЕ  ОБУКЕ 

Полазник  приликом пријављивања мора да испуњава следеће услове:   

 • старост најмање 21 година; 

• да је члан ОО/Клуба који је члан ПСС;  

• да је ВОДИЧ ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ СА ВАЖЕЋОМ ДОЗВОЛОМ ЗА РАД 

• да поседује комплетну опрему за ОПП,  (појас, шлем, ферата комплет, 

карабинере са аутоматским затварачем  (2 ком.), траке - гуртне (1x 60 цм, 1x 120 цм), 

помоћну ужад - прусике (2 x 3,5 м)  

• да са успехом положи Практични део теста из области техничког пењања: 

              -   осигуравање другог пењача, истовремено осигуравање другог и трећег пењача     

                (100% тачних одговора) 



-    самоспасавање, (100% тачно) 

-    спуштање повређеног помоћу пужа, полулађарца,...(60% тачно) 

-    подизање повређеног помоћу система Св. Бернард (51% тачно) 

-    израда чворова: осмица, шестица, полулађарац, лађарац, импровизовани, Machard,   

краватни, рибарски, плетеница, прусиков, каубојски.(100% тачно) 

• да је ПРОШАО КАО УЧЕСНИК ИЛИ ПОМАГАЧ , МИНИМАЛНО  5  ОПП  У 

ПРЕТХОДНЕ 3 ГОДИНЕ ОД  КОЈИХ : 

1. МИН. 3  ТЕЖИНЕ – B (Int.)/AD (French)/ PD (Italian)/ K3, KS3 (Ger)/ B(At), од којих 

су барем 2(две) тежина АD/PD/K3,КS3/B.                                                                                                             

2. МИН. 2  ТЕЖИНЕ – C (Int.)/D (French)/D (It)/K4, KS4(Ger)/C(At) 

НАЧИН ПРИЈАВЕ: 

Пријаве за обуку се врше електронским путем, попуњавањем и потписивањем пријавног 

обрасца за обуке СВ, у прилогу позивног писма, на мејл Службе водича: sluzbavodica@pss.rs 

 Уз пријавни образац, потребно је доставити скенирана документа: ИД картицу водича ( обе 

стране ), уверење спортског лекара о здравственој способности, не старије од шест месеци, 

фотографију у ЈПГ формату ( као за личну карту ). 

Крајњи рок за пријаву је 09.05.2021. 

ПРЕВОЗ:    

 Препоручујемо свим полазницима из истог или ближег места боравка, да се консултују око 

евентуалног заједничког превоза, чиме би смањили трошкове и повећали удобност путовања.  

РЕАЛИЗАЦИЈА  ПЛАНА: 

Искуство наставног тима и домаћина омогућиће нам да у потпуности и безбедбно 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 предавања) захтева се максимална дисциплина 

и поштовање захтева инструктора. 

Сви полазници обуке морају да понесу: - планинарску и ИД картицу водича, личну карту и да 

имају планинарску опрему за боравак у планини од више дана. 

Наставни тим од свих полазника и њихових ОО/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 са којим располажемо. 

Током релизовања обуке сви полазници и наставни тим, дужни су да се придржавају свих мера 

и препорука у вези са сузбијањем пандемије COVID 19. 

mailto:sluzbavodica@pss.rs


КОТИЗАЦИЈА:    Котизација  је 9.500,оо динара. 

У котизацију су урачунати: ноћења, појачани доручак и вечера,  скрипта и организациони 

трошкови инструктора и предавача. Основне организације/Клубови или полазници обуке су 

обавезни да уплате износ  котизације најкасније до 09. маја 2021. на жиро рачун Планинарског 

савеза Србије 325-9500600031176-30 са назнаком „Обука за вођење на опремљеним 

пењачким путевима - Via ferratama “.  

Препоручујемо Основним организацијама/Клубовима да за своје полазнике сносе све 

трошкове или део трошкова.  

Молимо вас да благовремено извршите уплату. Број места је ограничен. 

Предност имају полазници који на време изврше уплату. 

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ: 

 За информације полазници треба да се обрате на електронску пошту: sluzbavodica@pss.rs или 

на телефоне: Зоран Контић, начелник 065 88 06 519, Лазар Попара, секретар 064 221 59 16. 

У случају непредвиђених или ванредних околности, руководилац обуке може да одложи или 

откаже обуку, а уплаћена средства биће враћена или реализована за прву наредну обуку, ако 

је са тим сагласан полазник. 

У Београду: 19. април 2021.                                                       Начелник Службе:                    

Зоран Контић Водич МБ 131 
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