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 О ОВЕРИ ЛИЦЕНЦЕ
Члан 1.
По пријему у службу водича ПСС (у даљем тексту Служба), на начин предвиђен
чланом 18 став 2 и 3 правилника Службе члану се оверава лиценца одговарајуће
категорије на период од 3 године.
Члан 2.
Лиценца се члану Службе обнавља ако испуњава следеће услове:
- да је обавио најмање 5 одлазака у планину као водич или помоћник
водича, у групи од најмање 5 учесника и најмање једно учешће у раду и
организацији неког од облика стручног усавршавања предвиђеног
правилником о усавршавању кадрова ПСС.
- да поседује уверење о здравственој способности добијено на начин
предвиђен законом о спорту Републике Србије, не старије од 6 месеци од
датума подношења захтева за оверу.
- да поседује потврду о положеном испиту после заврешеног семинара за
обнову и допуну знања чланова Службе, не старије од 12 месеци од
датума подношења захтева за оверу.
Члан 3.
Лиценца се инструктору Службе обнавља ако испуњава следеће услове:
- да поседује уверење о здравственој способности добијено на начин
предвиђен законом о спорту Републике Србије, не старије од 6 месеци од
датума подношења захтева за оверу.
- да је похађао семинаре који су намењени обнављању постојећих знања и
учењу новина у оквиру инструкторске праксе.
- да је учествовао на саветовањима у организацији Планинарског савеза
Србије.
- да је учествовао у извођењу практичне и теоретске наставе на обукама за
водиче III, II и I категорије.

Члан 4.
Захтев за оверу лиценце са прописаном документацијом којом потврђује
испуњеност услова из чланова 2 и 3 овог правилника члан Службе доставља
начелништву Службе преко канцеларије ПСС најмање 45 дана пре истека
претходне овере.
Члан 5.
Начелнишво је дужно да уколико је члан Службе испунио услове, лиценцу
овери и достави у року од 30 дана. Сву документацију везану за оверу лиценце,
начелништво је дужно да одмах по донешењу одлуке депонује у одељак Службе
у саставу архива ПСС.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу даном верификацоје од стране Управног одбора
ПСС, на седници одржаној у Београду 14. децембра 2011. године чиме престаје
да важи Правилник донет на седници Управног одбора ПСС-а, дана 5. 9. 2009.
године.
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