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На основу Закона о спорту,"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/, чл. 34. и 

53. Статута Планинарског савеза Србије и Алпинистичког правилника КА ПСС од 
11.06.2015. године, Управни одбор Планинарског савеза Војводине је на предлог 

Комисије за алпинизам и експедиције ПСВ, на редовној седници одржаној,               
4.3.2016. године, усвојио  

 

ПРАВИЛНИК О АЛПИНИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
У ПЛАНИНАРСКОМ САВЕЗУ ВОЈВОДИНЕ 

 
I.- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

Овим Правилником је обухваћен начин организовања алпинистичке делатности 
кроз дефинисање алпинистичких појмова, уређују се чланство и циљеви, 
организациона структура, рад Збора начелника, рад Комисије за алпинизам и 

експедиције, врсте оспособљавања и усавршавања, права и обавезе, престанак рада, 
начин вођења документације у Планинарском савезу Војводине (у даљем тексту: 
ПСВ). 

 
II.- АЛПИНИСТИЧКИ ПОЈМОВИ 

 

Члан 2. 
 

Алпинизам је један од највиших облика планинарства, а основни смисао 

алпинизма остварује се извођењем алпинистичких успона. 
Алпинизам је успон по необележеном и неосигураном стрмом планинском 

терену, који називамо алпинистички смер у којем се за напредовање користе 

алпинистичка техника и опрема. 
Алпинистичка активност су сви облици физичке и умне активности које, кроз 

организовано учешће, имају за циљ побољшање физичке спремности или постизање 

резултата на такмичењима свих нивоа. 
Алпинистичка делатност је делатност која омогућава њихово обављање, а 

нарочито: организовање учешћа и вођење такмичења, обучавање, вођење 

алпинистичких активности, спортских суђења, управљање спортском опремом и 
објектима, стручно образовање, усавршавање и информисање итд.  

Алпинистички успон у летњим условима је пењање смера у сувој стени у 

календарском лету. 
Алпинистички успон у зимским условима је пењање смера по снежним 

теренима (снег, стена, комбиновано) у календарској зими. 

Алпинистички успон у ледним условима је пењање по залеђеним теренима / 
слапови и ледници/. 

Алпинистички успон се врши у: 

- летњим условима / примена летње технике и опреме/, 
- зимским условима / примена зимске технике и опреме/, 
- ледним условима / примена ледне технике и опреме/. 

Алпинистички успон, може бити изведен као: 
- првенствени (први успон тим смером) и  
- понављање већ испењаног смера. 

Дужина (висина) алпинистичког смера: 
- алпинистички смер у летњим условима, мора од почетка до краја да има 

најмање 80 метара дужине / две дужине ужета/ или најмање 50 метара 

висинске разлике. 
- смер у зимским условима и смер у леду, морају имати најмање 150 метара 

висинске разлике. 
- У залеђеном слапу и водопаду, најмања висина мора бити 25 метара. 
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Осим горњих услова, алпинистичким смером се сматра смер који има своју оцену 

по UIAA класификацији. 
Алпинистичка експедиција је одлазак на високе планине света, чији циљ по 

светским критеријумима подразумева тај појам, где су учесници у дужем временском 
периоду изоловани од уобичајених стандарда исхране и ноћења, када у већем делу 
успона и силаза користе алпинистичку технику и опрему и користе сопствену 

логистику за остваривање успона и током експедиције поштују “Етички кодекс - 
принципе и праксу за експедиције” по UIAA стандардима. 

 

III.- ЧЛАНСТВО И ЦИЉЕВИ 
 

Члан 3. 

 
Чланство се постиже, ако је: 
- кандидат члан ПСО/Клуба, АО, АС или АК у оквиру Планинарском савезу 

Србије (у даљем тексту: ПСС), 
- психички и физички здрав, 
- ако има навршених 18 година живота или да има навршених 16 година живота 

уз писмену сагласност родитеља или старатеља за бављење алпинистичким 
делатностима. 

 

Циљеви алпинистичке делатности, постижу се: 
1. вршењем алпинистичких успона, 
2. турно /алпинистичким/ скијањем, 

3. васпитно - образовним, организационим, пропагандним активностима, 
издаваштвом, заштитом природе и другим друштвеним и културним радом на 
подручју алпинизма, 

4. такмичарским пењањем у леду. 
 
Ближи опис алпинистичких делатности, дефинисан је Критеријумима за 

класификацију алпинистичких успона и Правилником о националној категоризацији 
врхунских спортиста ПСС, за дисциплину “алпинизам”.  

 

IV.- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Члан 4. 

 
Алпинистичка делатност у оквиру ПСВ, обавља се кроз Алпинистичке 

организационе јединице / у даљем тексту: АОЈ/ и то су: 

- алпинистички одсеци (у даљем тексту: АО); 
- алпинистичке секције (у даљем тексту: АС);  

- алпинистички клубови (у даљем тексту: АК). 
АОЈ доноси правилник, којим уређује начин рада и унутрашње односе у АОЈ.  

 

Члан 5. 
 

Алпинистички одсек (у даљем тексту АО) је основна јединица за обављање 

алпинистичке делатности. 
АО може постојати ако у чланству има најмање једног алпинисту и најмање три 

старија алпиниста приправника. Сви морају имати оверено звање за текућу годину од 

стране Комисије.  
АО могу могу оснивати ПСО/Клубови, појединачно или заједнички, као 

општински, градски или подручни планинарски савези. 

 
Члан 6. 
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Алпинистичка секција (у даљем тексту АС), може постојати ако у чланству има 

најмање једног алпиниста приправника са овереним звањем за текућу годину, од 
стране Комисије. Алпинистичка секција делује под надзором АО или комисије. 

ПСО/Клубови могу оснивати АС, појединачно или заједнички. Чланови других 
ПСО/Клубова, могу споразумно приступити изабраној АС, на лични захтев. 

Над радом АС, надзор врши АО/АК којег одреди Комисија. 

 
Члан 7. 

 
Алпинистички клуб (у даљем тектсту АК) је АОЈ са својством правног лица и 

мора да буде члан ПСС.  

АК може постојати ако у чланству има најмање једног инструктора алпинизма и 
три старија алпиниста приправника са овереним звањем за текућу годину. 

Сви нормативни акти, морају бити усклађени са Статутом и осталим актима ПСС и 

овим правилником. 
 

Члан 8. 

 
Постојеће АОЈ губе свој статус ако две узастопне године не остваре наведене 

услове. 

У том случају, одлуку о оснивању или гашењу АОЈ, доноси Комисија. 

 

Члан 9. 
 

Послове руковођења у АОЈ, обавља извршни орган. 

Радом Извршног органа АО или АС, руководи Начелник. 
Начелник мора да буде најмање у звању старији алпиниста приправник. 
Чланове Извршног органа бирају чланови АОЈ и по потреби могу их мењати на 

свом редовном или ванредном састанку.  
Правилником поједине АОЈ, детаљније се разрађује структура извршног органа. 
Извршни орган организује рад АОЈ, усмерава рад алпиниста приправника, води 

бригу о поштовању безбедносних услова при планирању и извођењу активности, 
припрема и води састанке и стара се о уредном вођењу и чувању документације о 
раду АОЈ. 

Извршни орган, из својих редова делегира члана колективног органа ПСО/Клуба у 
чијем саставу постоји АО или АС, у складу са статутом те организације. 

 

V.- ЗБОР НАЧЕЛНИКА АЛПИНИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
 

Члан 10. 
 

Збор начелника свих АОЈ је највише управљачко тело алпиниста ПСВ. 

 
Члан 11. 

 

Збор начелника АОЈ (у даљем тексту: Збор) чине начелници и по један 
представник сваке АОЈ који испуњавају услове из чланова 4, 5 и 6 овог Правилника. 
На Збору, начелника појединих АОЈ може замењивати члан АОЈ са писаним 

овлашћењем начелника. Начелници ће пре избора радног председништва Збора 
представити другог члана који ће учествовати у раду Збора. 

Представници АОЈ морају бити чланови са тренутно највишим звањима у АОЈ. 

 
Члан 12. 
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Збор се састаје најмање једном годишње, а сазива га председник Комисије. Збор 

могу сазвати и више од половине начелника свих АОЈ у ПСВ.  
Позив на Збор са дневним редом и материјалом мора бити упућен свим АОЈ 

најмање четрнаест дана пре почетка Збора.  
Кворум за Збор чини половина свих АОЈ. Уколико нема кворума, Збор се одлаже 

тридесет минута, после чега нормално почиње са радом са присутним члановима, а 

одлуке су пуноважне, ако их изгласа више од половине присутних.  
Збор може да донесе Пословнику о раду Збора.  
Збор доставља записнике са својих седница АОЈ, Начелништву ПСВ, УО ПСВ и 

Комисији за алпинизам, пењање у леду и турно скијање (у даљем тексту: КА ПСС), 
најкасније пет дана од дана завршетка седнице. 

 

Члан 13. 
 

Збор врши следеће послове: 

- предлаже Правилник о алпинистичкој делатности и доставља Управном одбору 
Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту: УО ПСВ) на усвајање; 

- именује и разрешава председника и чланове Комисије и одлуку доставља УО 

ПСВ на усвајање; 
- у року од 30 дана после Изборне скупштине ПСВ, обавља избор председника и 

чланова Комисије и одлуку доставља УО ПСВ на усвајање. Само у случају да у 

предвиђеном року, Збор не достави своју одлуку, УО ПСВ има право да именује 
привременог председника Комисије, који има задатак да поново, сазове Збор 
на којем ће се именовати председник и чланови Комисије; 

- усваја извештај о раду Комисије за протекли период и доставља га УО ПСВ на 
усвајање; 

- усваја план рада Комисије за наредну годину и доставља га УО ПСВ на 

усвајање; 
- усваја предлог средњорочног развоја алпинизма у АП Војводини и доставља га 

УО ПСВ на усвајање; 

- врши и друге послове од значаја за развој и унапређење алпинизма у АП 
Војводини; 

- врши и друге послове, по одлуци КА ПСС. 

 
VI.- КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИЗАМ И ЕКСПЕДИЦИЈЕ 

 

Члан 14. 
 

Комисија за алпинизам и експедиције (у даљем тексту: Комисија) је орган 

Збора и радно тело УО ПСВ, које обједињава обављање стручног и организационог 
рада у алпинизму у ПСВ. 

 
Члан 15. 

 

Комисијом руководи председник комисије. Мандат председника траје 4 године. 
Председника комисије бира Збор и одлуку доставља УО ПСВ на усвајање. 

Председник комисије мора имати оверено звање старији алпиниста приправник, 

алпиниста или инструктор алпинизма. 
Кандидата или кандидате за председника Комисије, предлажу председник ПСВ и 

чланови УО ПСВ након консултација са алпинистичким одсецима, секцијама и 

клубовима. 
 

Члан 16. 

 
Председник комисије на основу свог личног мишљења и добијених предлога од 

алпинистичких одсека, секција и клубова, предлаже чланове комисије. 

Председник комисије не може предложити више од три члана комисије. 
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Алпинистички одсеци, секције и клубови предлажу по једног представника у 

Комисији, уколико у свом чланству имају бар једног алпинисту. 
Председник комисије у року од 15 дана доставља УО ПСВ састав комисије на 

усвајање. Председник комисије може у току мандата заменити неактивног члана 
другим чланом, о чему обавештава Управни одбор ПСВ. 

Састанке комисије заказује председник, најмање једном годишње и при томе 

обавештава чланове комисије 15 дана унапред. 
Комисија може да одлучује, ако на састанку присуствује више од половине 

чланова. Ако на састанку комисије није присутно више од половине чланова, 

председник помера почетак састанка за 1 сат и након тога комисија одлучује већином 
гласова. У случају подједнаког броја гласова одлучује глас председника. 

Комисија може по потреби да донесе Пословник о раду. 

 
Члан 17. 

 

Комисија врши следеће послове: 
- предлаже програм рада, 
- подноси извештај о раду алпинистичким одесцима, секцијама, клубовима и КА 

ПСС, 
- подноси извештај о раду УО ПСВ, 
- сарађује са КА ПСС и осталим Комисијама у ПСВ и ПСС, 

- доноси план делатности као што су: течајеви, експедиције, семинари и сл. за 
наредну календарску годину, 

- стара се о спровођењу плана делатности, 

- води кадровску евиденцију млађих и старијих алпиниста приправника, 
алпиниста и инструктора алпинизма, оверава њихова звања, предлаже 
кандидате за категоризацију, сваке године до 30 новембра, на основу 

Правилника о националној категоризацији врхунских спортиста и Правилника о 
националној категоризацији спортских стручњака, 

- води регистар алпинистичких одсека, секција и клубова и одређује који ће 

алпинистички одсек вршити надзор над радом новоосноване алпинистичке 
секције или клуба, 

- води регистар алпинистичких успона, чува документа о тим успонима и стара 

се о њиховом објављивању, 
- иницира, потврђује захтеве за одржавање и организује алпинистичке течајеве,  
- издаје и оверава лиценце алпиниста приправник, алпиниста и инструктор 

алпинизма, 
- међу члановима комисије и међу другим искусним алпинистима и 

инструкторима алпинизма бира трочлану Поткомисију за бодовање и 

рангирање пењачких картона, 
- на крају календарске године, а најкасније до 30. новембра, Поткомисија за 

бодовање прикупља оверене пењачке картоне из алпинистичких одсека, 
секција и клубова и врши њихово бодовање и рангирање, 

- бодовану ранг листу алпиниста верификује комисија и предаје УО ПСВ и КА 

ПСС на усвајање. 
- путем Планова делатности и Извештаја о раду осигурава основна годишња 

финансијска средства из буџета ПСВ и ПСС, 

- проналази додатна средства за своје акције, 
- врши друге послове које јој повери УО ПСВ или КА ПСС. 

 

VII.- ОСПОСОБЉАВАЊЕ У АЛПИНИЗМУ 
 

Члан 18. 

 
Оспособљавање / у даљем тексту: обука/ у алпинизму у ПСВ се одвија кроз: 
- основну обуку / основни течај летње и зимске технике/; 
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- стручну или лиценцну обуку / напредни течај, течај ледне технике, испит за 

алпинисте и течај за звање инструктор алпинизма/ и 
- стручно усавршавање / семинари, стручни и научни скупови итд./. 

 
Члан 19. 

 

За похађање обуке, полазник мора да испуњава следеће услове: 
- да је члан ПСО/Клуба, АО, АС или АК у оквиру ПСС, 
- да је психички и физички здрав, 

- да има навршених 18 година живота или да има навршених 16 година живота 
уз писмену сагласност родитеља или старатеља за похађање обуке. 

 

Члан 20. 
 

ОСНОВНА ОБУКА (у даљем тексту: основни течај) се изводи кроз организацију: 

- течаја летње технике и  
- течаја зимске технике за звање млађи алпиниста приправник. 
Основни течај може да организује АОЈ или ПСО/Клуб уз сагласност Комисије, која 

одобрава програм и инструкторе течаја. Основни течај може да организује према 
потреби и Комисије. 

Сврха основног течаја је да чланове ПСО/Клубова информише о суштини и 

садржају алпинизма и уз одговарајуће мере безбедности проведе кроз основне 
елементе алпинизма. 

 

Члан 21. 
 

МЛАЂИ АЛПИНИСТА-ПРИПРАВНИК је сваки члан, који је са успехом завршио 

основни алпинистички течај летње и зимске технике и положио за звање млађи 
приправник према Правилнику за организовање и извођење испит за звање млађи 
алпиниста приправник КА ПСС.  

При томе, мора да изврши најмање пет (5) различитих алпинистичких успона у 
сувој стени и два (2) приступа или успона изнад 2000 метара надморске висине у 
зимском периоду или зими у оквиру алпинистичког течаја или након њега. 

Млађи приправник не сме да пење самостално. 
Млађи приправник може вршити успоне, као други у навези у вишерастежајним 

спортско опремљеним и лакшим спортско-традиционалним смеровима (до оцене V 

UIAA), изван високогорја, само под вођством старијег приправника, алпинисте или 
инструктора, у случају пењања захтевних зимских приступа, у склопу алпинистичких 
табора и едукативних семинара, када је у у близини неко од алпиниста или 

инструктора.  
Такви успони морају бити претходно најављени на састанку АОЈ или вођи табора 

или едукативне активности. Присутни алпинисти могу да не одобре такав успон.  
Млађи приправник може да изгуби звање ако: 
- пење са лицима без обуке, 

- пење са течајцима и другим млађим приправницима, 
- иступом из АОЈ или престанком чланства у ПСС, 
- ако му такву казну изрекне Збор начелника или дисциплински орган матичног 

ПСО/Клуба. 
 

Члан 22. 

 
Програм основног течаја дефинисан је Правилником за организовање и извођења 

испита за звање млађи алпиниста приправник КА ПСС. 

Програм обуке алпиниста у ПСВ мора бити усклађен са прописима ПСС и UIAA.  
 

Члан 23. 
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СТРУЧНА ИЛИ ЛИЦЕНЦНА ОБУКА се врши кроз организацију: 

 - напредног течаја,  
 - течаја ледне технике  

 - испита за алпинисте и 
 - течаја за звање инструктор алпинизма. 

 

НАПРЕДНИ ТЕЧАЈ 
 

Члан 24. 

 
Напредни течај (у даљем тексту: напредни течај) се изводи кроз организацију: 
- течаја летње и  

- течаја зимске технике, за звање старији алпиниста приправник.  
Напредни течај може да организује Комисија, уз сагласност КА ПСС, која 

одобрава програм и инструкторе течаја. 

Напредни течај има за циљ да млађе алпинисте приправнике, додатно усаврши у 
алпинистичким техникама и оспособи да самостално и безбедно организују и врше 
захтевније алпинистичке успоне и воде алпинистичку навезу у смеровима као први. 

За похађање напредног течаја, поред услова из чл.19. овог правилника, полазник 
мора да испуњава додатни услов: 

- да има оверено звање млађи алпиниста приправник и да је испунио услове за 

похађање напредног течаја. 
 

Члан 25. 

 
СТАРИЈИ АЛПИНИСТА-ПРИПРАВНИК је млађи приправник, који је са успехом 

завршио напредни летњи и зимски течај за звање старији приправник, према 

Правилнику за организовање и извођење испита КА ПСС за звање старији 
приправник. 

Да би могао приступити напредном течају, млађи алпиниста мора да има 

испењано најмање 15 смерова у сувој стени, од чега најмање пет (5) смерова IV (III 
за жене) степена тежине UIAA или више, и најмање три (3) зимска приступа и три (3) 
лакша смера у снегу/леду, у не више од три (3) узастопне године.  

Старији приправник приликом предузимања алпинистичких успона, консултује 
руководство АОЈ чији је члан, односно АК или АО који врши надзор над АС чији је 
члан, односно руководиоца друге шире акције у којој учествује, о намераваним 

успонима и поступа по њиховом мишљењу. 
Старији приправник може да изгуби звање ако: 
- пење са лицима без обуке, 

- пење са млађим приправником смерове, који не улазе у категорију 
вишерастежајних спортско опремљених или се налазе у високогорју и те 

успоне не најави матичној АОЈ или му је успон био забрањен, 
- иступом из АОЈ или престакном чланства у ПСВ, 
- ако му такву казну изрекне Збор начелника или дисциплински орган матичног 

ПСО/Клуба. 
Сви алпинисти приправници, који су стекли ово звање пре ступања на снагу овог 

правилника и имају три (3) овере звања или довољан број испењаних смерова из 

услова, добијају звање старији алпиниста приправник. За остале алпинисте 
приправнике је прелазни период за испуњење услова, без похађања и полагања 
напредних течајева, две године од дана усвајања овог правилника. 

Програм напредног течаја дефинисан је Правилником за организацију и извођење 
испита за звање старији алпиниста приправник КА ПСС. 
 

ТЕЧАЈ ЛЕДНЕ ТЕХНИКЕ 
 

Члан 26. 
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Течај ледне технике има за циљ да старије алпинисте приправнике, додатно 

усаврши у алпинистичким техникама и оспособи да самостално и безбедно, 
организују и врше алпинистичке успоне у условима леда у високом горју или у 

залеђеним слаповима и водопадима. 
У залеђеном слапу и водопаду, најмања висина мора бити 50 метара. 
За похађање течаја ледне технике, поред услова из чл.19. овог правилника, 

полазник мора да испуњава додатни услов: 
- да минимално има, оверено звање старији алпиниста приправник. 
Течај ледне технике може да организује Комисија, уз сагласност КА ПСС, која 

одобрава програм и одређује инструкторе течаја. 
Програм течаја ледне технике дефинисан је Правилником за одржавање и 

извођење течаја ледне технике КА ПСС. 

 
ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ АЛПИНИСТА 

 

Члан 27. 
 

АЛПИНИСТА може да постане старији алпиниста приправник, који поред 

услова из чл.19. овог правилника, мора да испуњава додатне услове: 
- да је предложен од стране матичне АОЈ, или од стране Комисије, 
- да је испунио минималне услове у погледу извршених успона, приступа и турно 

спустова, које доноси Комисија, 
- да је успешно положио теоретски и практични део испита који организује и 

изводи КАПСВ или КА ПСС, 

- да је способан самостално водити навезу V степена тежине UIAA (IV за жене). 
 

Минимални услови, као и организовање и извођење испита за звање алпиниста 

дефинисани су Правилником за организовање и извођење испита за звање алпиниста 
КА ПСС. 

Алпиниста је дужан да према својим могућностима, учествује у раду АОЈ, да врши 

успоне са млађим и старијим приправницима или са течајцима и да уредно води 
лични картон успона. 

Такође је дужан да учествује на алпинистичким течајевима, основним или 

напредним. 
 

Члан 28. 

 
Звање алпинисте, оверава се се за календарску годину на основу резултата 

остварених у текућој календарској години.  

За оверу звања алпинисте потребно је у текућој календарској години извршити са 
млађим и старијим приправницима или течајцима најмање пет (5) алпинистичких 

успона. 
 
ТЕЧАЈ ЗА ЗВАЊЕ ИНСТРУКТОР АЛПИНИЗМА 

 
Члан 29. 

 

Течај за звање инструктор алпинизма, обухвата оспособљавање у летњим, 
зимским и ледним условима. 

Програм течаја је дефинисан Правилником за организацију и извођење испита за 

звање Инструктор алпинизма КА ПСС. 
Течај организује и изводи КА ПСС. 

 

Члан 30. 
 

Завршетком одређеног нивоа обуке, стичу се следећа звања: 

- млађих алпиниста приправника (у даљем тексту: млађи приправник); 
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- старијих алпиниста приправника (у даљем тексту: старији приправник); 

- алпиниста; 
- инструктора алпинизма (у даљем тексту: инструктор). 

 
Млађи приправник, старији приправник, алпиниста и инструктор, могу бити 

чланови само једне АОЈ. 

 
Члан 31. 

 

ИНСТРУКТОР АЛПИНИЗМА може постати алпиниста који испуњава следеће 
услове: 

- најмање 21 годину старости; 

- најмање три (3) године алпинистичког стажа, и то најмање једну годину после 
стицања звања алпиниста; 

- најмање 10 различитих испењаних смери V степена тежине (за жене IV) у 

најмање три (3) масива високих планина; 
- активно учешће у образовно-васпитном раду у алпинизму; 
- положене опште стручне предмете за звање Оперативни тренер на 

акредитованој високошколској установи у области спорта; 
- положен стручни испит на течају за звање Инструктор алпинизма који 

организује КАПСС, према Правилнику за организовање и извођење испита КА 

ПСС. 
Кандидат за звање инструктор подноси писмену пријаву за полагање испита 

КАПСС, коју мора да потврди АОЈ.  

Након положених стручних испита на течају за инструкторе у организацији КА 
ПСС и положених опште стручних предмета на високошколској установи у области 
спорта, за звање Оперативни тренер, кандидату се издаје уверење о стеченом звању 

инструктор алпинизма. 
Звање инструктора сваке године потврђује КА ПСС, на основу активности 

инструктора и учешћа на семинару за инструкторе у организацији КА ПСС, о којој АОЈ 

писмено обавештава КА ПСС. 
Услов за оверу звања постиже се, осим вршењем успона, кроз организовање или 

учешће на најмање једном основном или напредном течају летње и зимском технике, 

као и учешћем на најмање једном летњем и једном зимском семинару за инструкторе, 
у две (2) године. 

Инструктор који у задње две године не овери звање, прелази у статус “пасиван”. 

Овером звања, поново прелази у статус “активан”. 
Инструктор је звање које се може обављати и професионално, али за рад на 

оспособљавању, обавезна је потврђена годишња лиценца и дозвола за рад, коју 

издаје ПСВ, као подручна органиизација или ПСС, као надлежни национални савез. 
 

VIII.- УСАВРШАВАЊЕ 
 

Члан 32. 

 
Усавршавање се врши кроз организацију: 
- саветовања, 

- стручних скупова, 
- семинара, 
- учешћем у научним пројектима, 

- техничке дане, 
- радионице итд. 

 

IX.- ПРАВА И ДУЖНОСТИ 
 

Члан 33. 
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Сви течајци, млађи и старији приправници, алпинисти, инструктори и сви други 

учесници организованих алпинистичких акција, морају бити осигурани против 
незгоде о сопственом трошку, о трошку ПСО/Клуба, ПСВ или о трошку организатора 

акције. 
Сви учесници оспособљавања или друге групне акције, морају бити осигурани 

против незгоде на исти начин. Сви учесници алпинистичких акција у иностранству, 

морају бити осигурани преко ПСВ, за случај спасавања од стране служби спасавања 
иностраних организација. 

 

Члан 34. 
 

Дужност сваког припадника АОЈ је: 

- да се влада по начелима планинарске етике и да чува све планинарске објекте, 
биваке, склоништа и куће, брине за ред и чистоћу у њима и јавља стараоцу о 
свим неправилностима и злоупотребама; 

- да у случају потребе, а у границама својих способности, пружа помоћ 
настрадалима и да се стави на располагање вођи акције спасавања. 

 

Члан 35. 
 

Дужност сваког припадника АОЈ је: 

- да се и у најлакшим смеровима пење са основном пењачком опремом која, 
поред исправног пењачког ужета, појаса и шлема, обухвата по навези најмање 
10 комада опреме за постављање међуосигурања код напредовања (клинови, 

заглавци, лептирови,...), 12 пењачких комплета, најмање 4 карабинера са 
навртком и по два помоћна ужета (“прусика”) по учеснику навезе; 

- да има увек уз себе основни сет прве помоћи и расвету; 

- да користи стечена знања и упутства у погледу опреме и обавештавања о 
намераваном успону и турама; 

- да уписује изведене успоне у књигу успона и даје описе и скице првенствених 

успона и важнијих понављања. 
 

Члан 36. 

 
Чланови угашених АОЈ дужни су да у року од 30 дана од одлуке Комисије о 

гашењу АОЈ, пренесу лични картон у најближу АОЈ. 

 
X.- ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 

 

Члан 37. 
 

Чланство у АО, АС или АК престаје: 
- на сопствени захтев, 
- престанком чланства у планинарској организацији, 

- искључењем из АО, АС или АК због кршења начела планинарске етике или овог 
правилника, о чему на предлог АО, АС, АК или Комисије решава Суд части 
матичног друштва, АО, АК или ПСВ. 

 
О одлуци о искључењу мора бити обавештено матично ПД, АО, АК и Комисија. 
На одлуку о искључењу, припадник АО, АС или АК може се жалити Суду части 

ПСВ у року од 15 дана, након чега је Суд части дужан да у року од 15 дана донесе 
коначну одлуку. 

О искљученим припадницима АО, АС или АК води евиденцију Комисија и они не 

могу бити уписани у други АО, АС или АК, док траје казна искључења. 
 

XI.- АЛПИНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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ЛИЧНИ КАРТОН УСПОНА 

 
Члан 38. 

 
Сви чланови АОЈ дужни су да тачно, уредно, благовремено уписују податке о 

извршеним успонима у личне картоне успона. 

Тако испуњени лични картони су једини правоснажни показатељи пењачке 
делатности појединца, на основу којих се врше доделе и овере звања, категоризација 
и слично. 

 
ИСПИСНИЦА 

 

Члан 39. 
 

При промени АОЈ мора се пренети лични картон успона са исписницом.  

Молба члана АОЈ, који тражи исписницу треба да садржи образложење о 
напуштању АОЈ.  

Члан АОЈ који тражи исписницу је дужан да изврши своје обавезе према истој: 

- да поднесе извештај о свом раду за текућу годину до датума престанка 
чланства у АОЈ. 

- Уколико је задужио опрему у власништву АОЈ из које иступа, дужан је да исту и 

раздужи.  
Члану који није извршио своје обавезе према АОЈ и против кога је покренут 

дисциплински поступак (веће части, суд), није могуће издати исписницу док се 

поступак не заврши.  
Начелник је дужан да напише извештај у складу са измиреним обавезама, а који 

је саставни део исписнице, након чега је обавезан да изда исписницу у одређеном 

року, а најдуже 15 дана од дана подношења захтева члана који напушта АОЈ. Даном 
узимања исписнице члан АОЈ, престаје да буде члан те АОЈ и његова активност је до 
тог датума у збирном извештају те АОЈ. Нова АОЈ преузима даљу активност члана и те 

податке уписује у свој збирни извештај о активности. Оверу звања предлаже нова 
АОЈ на основу личног картона успона, а у збирном извештају ће у напомени исказати 
активност пре уписа у ту АОЈ. 

 
КЊИГА УСПОНА 

 

Члан 40. 
 

У АОЈ на основу личних картона успона, води се књиге успона у коју се уносе 

подаци о извршеним успонима чланова по навезама. 
Руководство АОЈ дужно је да се стара о уредном и тачном вођењу књиге успона. 

 
ЕВИДЕНЦИЈА ПРВЕНСТВЕНИХ УСПОНА 

 

Члан 41. 
 

Комисија води евиденцију првенствених успона које су чланови АОЈ из АП 

Војводине, извршили на територији Републике Србије и изван ње, као и други 
пењачи са територији Републике Србије. 

Руководство АОЈ, дужно је да доставља документацију о првенственим успонима 

Комисији. 
 

Члан 42. 

 
За намерно уношење неистинитих података у лични картон успона, књигу успона 

или евиденцију првенствених успона, одговорни члан АОЈ биће кажњен искључењем 

из АОЈ, о чему на предлог АОЈ одлуку доноси суд части ПСО/Клуба или ПСВ. 
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XII.- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 43. 
 

Ступањем на снагу овог правилника престаје важност Правилника о 

алпинистичкој делатности ПСВ, донетог УПИСАТИ ДАТУМ године. 
 

Члан 44. 

 
Сви акти АОЈ, морају бити усклађени са овим Правилником. 

 

Члан 45. 
 

Тумачење овог Правилника даје УО ПСВ. 

 
Члан 46. 

 

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном 
за његово доношење. 

 

Члан 47. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања на седници УО ПСВ. 

 
 
 

 
 
 
 


