
 
 
 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА СПЕЛЕОЛОГИЈУ 
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

ПОЗИВНО ПИСМО 
 

Поштовани планински водичи, 
Комисија за спелеологију и Служба водича ПСС позивају вас на специјалистичку обуку за 
спелеолошке водиче у неуређеним пећинама која ће се одржати у периоду од 26. до 28. 
новембра 2021.г у Сврљигу. 

 

Циљ обуке је стручно оспособљавање планинских водича за обављање активности спелеолошког 
водича у неуређеним пећинама, што подразумева безбедно спровођење групе планинара до 
пећине и обилазак исте. Посетом неуређених пећина у склопу организованих планинарских тура 
обогаћује се садржај планинарских активности, упознаје се са спелеолошким објектима као 
посебном категоријом природних знаменитости и популаризује спелеологија као једна од 
дисциплина планинарства. 

Обуку спроводе инструктори спелеологије и наставни тим Комисије за спелеологију ПСС. 

 

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ОБУЦИ су следећи: 

1. Лице старије од 18 година 

2. Члан ОО/Клуба који је члан ПСС ( са плаћеном чланарином за текућу годину) 

3. Минимум заврешена обука за планинске водиче 3. категорије 

4. Важећа дозвола за рад планинског водича. 

 

ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ: 

Од 26. новембра (петак) с почетком у 12:00 до 28.новембра (недеља) са завршетком у 18:00 
часова. 

Напомена: неопходно је да сви полазници обуке буду у Етно кући ''Михајловић'' у петак 
26.новембра до 11:00 часова преподне. 

 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ: 

Теоријска предавања – Етно кућа ''Михајловић'', с.Ђуринац, Сврљиг (удаљена 3,4км од центра 
Сврљига) 

Практичне активности – Самар пећина, с.Копајкошара, Сврљиг. (удаљена 15,2км од центра 
Сврљига). Алтернативно теренске активности могу бити спроведене у Преконошкој или 
Попшићкој пећини на територији исте општине. 

 

 

 

 



СМЕШТАЈ и ИСХРАНА УЧЕСНИКА: 

Смештај и исхрана полазника предвиђена је у Етно кући ''Михајловић'' у селу Ђуринац код 
Сврљига. 

Полазници обуке биће смештени у двокреветним и трокреветним собама. Аранжман обухвата 
доручак и вечеру са јеловника домаће кухиње, кафу и освежење. 

ПРЕВОЗ УЧЕСНИКА: 

Превоз полазника на место извођења теоријских и практичних активности је индивидуални. 
Организатор ће по закључењу пријава помоћи у остваривању међусобне комуникације међу 
полазницима како би се што ефикасније превезли до назначених локација. 

 

НЕОПХОДНА ОПРЕМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ОБУЦИ: 

За рад у Самар пећини неопходно је да полазник поседује: 

- Чеону лампу са пуним комплетом батерија 

- Шлем (пожељно да буде лични, у супротном ће по захтеву полазника, организатор 
обезбедити шлем) 

- Раднички комбинезон или радну блузу и радне панталоне 

- Подкомбинезон од флиса или дукс и панталоне од флиса (евентуално памучна тренерка)  

- Термоактивни веш, горњи и доњи део 

- Гумене рукавице (радничке или молерске) 

- Гумене чизме (до колена) или старије планинарске ципеле 

- Неопренске чарапе (пожељно, необавезно) или вунене чарапе 

 

ПРИЈАВА ЗА ОБУКУ: 

Пријава за обуку се врши електронским путем, попуњавањем и потписивањем пријавног обрасца, 
који се налази у прилогу позивног писма, на мејл Комисије за спелеологију ПСС - 
speleologija@pss.rs. 

Уз пријавни образац потребно је доставити скенирана документа: ИД картицу водича (обе стране), 
и уверење спортског лекара о здравственој спосовности, не старије од 6 месеци. 

Број места за учешће на обуци је ограничена на 16. Места ће се попуњавати по редоследу пријава 
и уплата. 

Крајњи рок за пријаву је 21.новембар 2021.г 

 

КОТИЗАЦИЈА: 

Котизација за обуку износи 8.500 динара. Котизација обухвата два ноћења, доручак и вечеру са 
кафом, чајем и освежењем (петак – ноћење са вечером, субота ноћење са доручком и вечером, 
недеља – доручак), скрипту и организационе трошкове инструктора и предавача на обуци. 

Основне организације/Клубови или полазници обуке су у обавези да уплате износ котизације 
најкасније до 22.новембра 2021.г на жиро рачун Планинарског савеза Србије, број 325-
9500600031176-30, са сврхом уплате ''обука за спелеолошког водича у неуређеним пећинама ''. 
Уплату котизације могуће је извршити и по доласку на место извођења обуке у случају коришћења 
само дела услуга из целокупног програма (нпр. самостална организација преноћишта и исхране и 
сл.) и искључиво у претходном договору са руководиоцем обуке. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ СПЕЛЕОЛОШКИХ ВОДИЧА 

Спелеолошки водич у неуређеним пећинама има компетенције да одређену групу планинара 
спроведе до одређеног спелеолошког објекта и назад као и кроз сам објекат, информише је о 
безбедносним условима, начину понашања у пећини и научним чињеницама у вези са њом и 
покрене процедуре пружања прве помоћи и спасавања у случају незгоде. 

Комисија за спелеологију ПСС доношењем и ажурирањем Јединствене листе спелеолошких 
објеката доступних за организоване посете одређује у којим спелеолошким објектима и под 
којим условима је лицима са звањем спелеолошки водич у неуређеним пећинама и важећом 
дозволом за рад, дозвољено вођење група планинара. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ: 

За детаљније информације о обуцу погледати ПРАВИЛНИК СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ ОБУКЕ ЗА 
ЗВАЊЕО СПЕЛЕОЛОШКИ ВОДИЧ У НЕУРЕЂЕНИМ ПЕЋИНАМА КС ПСС доступан на сајту 
Планинарског савеза Србије. 

За све допунске информације заинтересовани се могу обратити Комисији за спелеологију ПСС 
путем званичног мејла – speleologija@pss.rs ии позивом на број 063 473 935 (Немања 
Миосављевић, руководилац обуке). 

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, у 
договору са полазницима. 

 

31.10.2021.г 

Председник КС ПСС 

Немања Милосављевић 
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