
КОМИСИЈА СПЕЛЕОЛОГИЈУ 
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

 

ОБУКА ДРУГАРСКОГ СПАСАВАЊА И ПРВЕ ПОМОЋИ У 
СПЕЛЕОЛОШКИМ ОБЈЕКТИМА 

 
Поштоване колеге спелеолози, 
Комисија за спелеологију ПСС позива вас да узмете учешће на специјалистичкој обуци Другарског 
спасавања и прве помоћи у спелеолошким објектима, која се реализује у циљу усвршавања 
техничких вештина спелеолога и повећања опште безбедности у спелеолошком раду. Успешан 
завршетак обуке један је од услова остваривања права на стицање виших спелеолошких звања. 
У доле наведеном тексту представљени су детаљи извођења обуке. 
 
Период одржавања обуке: 25.-27.3.2022.г 
Место одржавања практичне обуке: Руско-српски хуманитарни центар, Ниш 
Место одржавања теоријске обуке: Руско-српски хуманитарни центар, Ниш 
Инструктор на обуци*:  Немања Милосављевић, инструктор спелеологије 

Александар Равас, инструктор спелеологије 
Демонстратори на обуци: Данијел Алексић, Жељко Милошевић 
 
*активно учешће у обуци узеће инструктори РСХЦ 
 

Програм обуке 
 

Теоријска предавања 
 

Р.бр. Назив наставне јединице Бр.часова 

1 Принципи другарске помоћи 1 

2 Принципи организованог спасавања 1 

3 Незгоде и повреде у спелеологији 1.5 

4 Средства за пружање прве помоћи 0.5 

 Укупно часова 4 

 
Практичне вежбе 

Р.бр. Назив наставне јединице Бр.часова 

1 Приступ и БТЛС преглед повређеног 0.5 

2 Вештачко дисање и масажа срца 0.5 

3 Заустављање крварења и превијање 1.5 

4 Имобилизација 1.5 

5 Израда импровизованог бивка 1 

6 Спуштање повређеног са ужета техником 1 на 1 5 

7 Извлачење повређеног системом контратега 2 

8 Системи за извлачење (Сан Бернар, Обендорф) (опционо) 2 

 Укупно часова 14 

 



Начин провере стечених знања: 
Провера стечених знања са ове обуке врши се у оквиру полагања испита за звање млађи 
спелеолог који је дефинисан Правилником о спелеолошкој обуци и Правилником о спелеолошким 
звањима. 
 
 
ПРАВО УЧЕЧЕШЋА: Право учешћа на обуци имају сви чланови ПСС са завршеном Основном 
спелеолошком обуком. 
 
СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА: За учеснике обуке биће обезбеђен смештај у спортској сали у Нишу. 
Потребно је понети подлогу и врећу за спавање! 
 
ОПРЕМА УЧЕСНИКА: Учесници обезбеђују лични спелеолошки комплет, шлем и расвету. 
Заједничку опрему обезбеђује организатор. 
 
ПРИЈАВА: 
Попуњене пријавне обрасце (у прилогу дописа) слати на мејл nemanja84@hotmail.com најкасније 
до 20.3.2022. За више информација позвати на број 063 473 935. 
 
 
 

Председник КС ПСС 
Немања Милосављевић 
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