На основу члана 30, 41, 42, 43. и 44. Статута Планинарског савеза Србије
(у даљем тексту ПСС), Управни одбор, на седници одржаној у Београду
14. децембра 2011. године, а на основу члана 33. Правилника Службе
водича и одлуке Збора водича Планинарског савеза Србије одржаног 03.
децембра 2011. године у Београду, 03 Децембра 2011 године у Београду у
великој Сали скупштинe општине Вождовац., верификовао је:

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ИСПИТА ЗА ЗВАЊЕ
ВОДИЧ III, II И I КАТЕГОРИЈЕ СЛУЖБЕ ВОДИЧА
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
члан 1.
Правилником се регулишу услови, начин организовања и извођење испита
на завршетку обуке за звање водич 3, 2 и 1 категорије на основу стандарда
УИАА и програма и плана обуке водича, Службе водича Планинарског
Савеза Србије (у даљем тексту Служба).

члан 2.
Испит организује испитна комисија.
Испитна комисија организује испит на основу Плана активности и
Програма школовања планинаских кадрова у ПСС, тј. на основу програма
и плана обуке водича Службе.
Испитна коисија формира обрасце за извођење испита.
Реализација свих активности на спровођењу обуке и испита за звање
водича поверена је инструктурском тиму на чијем челу се налази
руководилац обуке.

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
члан 3.
Испит могу полагати кандидати:
 који су завршили обуку по програму и плану обуке водича Службе и
добили прелазну оцену на практичном делу који се оцењује током
извођења наставе како је предвиђено планом обуке
 који су активно учествовали у обуци
 који су се придржавли упустава инструктора, помоћника
инструктора, предавача, програма и плана обуке као и правилника о
безбедности и одговорности при извођењу планинаских акција
 који испуњавају услове из члана 17 став 7 правилника Службе.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
члан 4.
Испит се полаже пред испитном комисијом коју сачињавају:
 инструктори (најмање два) од којих је један руководилац обуке
 помоћник инструкотора
 лекар или спасилац који је учествовао у обучавању
 и представник ПСС којег одреди УО ПСС, који мора бити
лиценцирани водич Службе
Испит се састоји из писменог, усменог и практичног дела.
Испитна комисија води евиденцију кандидата, њиховог присуства на
теориском и практичном делу испита, као и резултата полагања.
Испит се обавља дан по завршетку обуке.

Могућа испитна питања и одговоре дефинишу инструктори и предавачи,
свако за своју област а она која ће бити постављена на испиту по
областима бира руководилац обуке.

члан 5.
По завршетку испита кандидатима који су положили, додељује се диплома
о завршеној обуци и звање водич 3 или 2 или 1 категорије.
Испитна комисија сачињава и потписује извештај са испита и доставља га
Комисији за водичку Службу УО ПСС и начелништву Службе.
Комплетна документација са испита чува се у одељку Службе, Архива
ПСС, као лични досије водича који се води под његовим
идентификационим бројем.

члан 6.
Представник Планинарског савеза Србије има право
 посматрања обуке
 поништење испита, уколико установи да се обука или испит не
изводе по програму школовања планинаских кадрова у ПСС тј. по
плану и програму обуке водича Службе.

ЛИЦЕНЦА И ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
члан 7.
Лиценца и идентификациона картица су дефинисане правилником о
обележијима Службе.

ПРАВА ИНСТРУКТОРА НА ИСПИТУ

члан 8.
Инструктори имају право:
 на надокнаду свих трошкова превоза, боравка и исхране током обуке
и испита
 на дневнице током извођења обуке и испита (висину одређује
организатор обуке)
Покриће свих трошкова обезбеђује се из средстава Службе и средстава од
котизације учесника.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном верификацоје од стране Управног
одбора ПСС, на седници одржаној у Београду 14. децембра 2011. године.
СЛУЖБА ВОДИЧА
Начелник

УПРАВНИ ОДБОР ПСС
Председник Борис Мићић

