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Управни одбор Планинарског савеза Војводине на седници одржаној 
20.02.2015. године у Новом Саду на основу члана 40. Статута Савеза доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О ОПШТОЈ ПЛАНИНАРСКОЈ ОБУЦИ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником уређује се начин вршења планинарске обуке у 
Планинарском савезу Војводине (у даљем тексту: Савез) 
 

Члан 2. 
 

Општа планинарска обука је основни облик обуке у савезу, а спроводи се по 

плану и програму прописаном у овом правилнику.   
 

Члан 3. 

 
Општа планинарска обука представља основу за обуку свих кадрова у савезу 

због стицања општих знања и вештина из подручја планинарства. Њен јединствени 

програм омогућава једнолико и квалитетно припремање кадрова за наставак обуке, а 
свим полазницима даје основу за сигуран и сврсисходан боравак у планинама као и 
деловање унутар планинарске организације, у складу са жељама појединца и 

средине у којој делује.  
 

Члан 4. 

 
Организатор планинарске обуке може бити искључиво планинарско 

друштво/клуб (једно или више заједнички) или градски савез регистрован у савезу.  

 
Члан 5. 

 

Минимални план опште планинарске обуке састоји се од ових предмета, 
предавања и вежби:  

 Предмет Предавања 
(часови) 

Вежбе  
(часови) 

Излет (дани) 

1. Историја планинарства 1   

2. Планинарска организација 1   

3. Познавање планина 1   

4. Заштита природе 1   

5. Опрема 1   

6. Метеорологија 1   

7. Припрема за одлазак у планину 1   

8. Боравак у планинама 1  1 дводневни излет 

9. Кретање у планинама 1  3 дневна излета 

10. Опасности у планинама 1   

11. Прва помоћ 1 2  

12. Основе спашавања и ГСС 1 2  

13. Коришћење техничке опреме 2 5  

14. Оријентација 2 2 1 дневни излет 

15 Основи спелеологије 1  Факултативни излет 

 УКУПНО 17 11 6 ДАНА ИЗЛЕТА 

 
Укупно - 17 часова предавања, 11 часова вежби и 6 дана излета.  

 



ПРАВИЛНИК О ОПШТОЈ ПЛАНИНАРСКОЈ ОБУЦИ - Планинарски савез Војводине 

2 

 

Члан 6. 
 

Наставни кадар на општој планинарској школи су:  
- инструктори ПСС-а, 
- стручни планинарски радници (искусни планинари из матичног друштва/клуба, 

алпинисти, спелеолози,  водичи), 
- чувари планинске природе, 
- чланови ГСС-а, 
- доктор или инструктор Прве помоћи  за предмет “Прва помоћ”, 
- чланови ГСС за предмет “Основе спашавања и ГСС-а”. 

Осим доктора и инструктора Прве помоћи, сви остали из наставног кадра 

морају бити чланови планинарских друштава/клубова регистрованих у савезу, а у 
програму школе стручни називи наставног кадра могу се наводити само ако су 
стечени у ПСС-у или ГСС-у.                                                                                                                            

 
Члан 7. 

 

Програм обуке треба да садржи: 
1. Историју планинарства: почетак и развој планинарства, алпинизма,  

планинарског скијања и осталих планинарских специјалности и дисциплина, 
планинарска организација од њених почетака до данас, код нас и у свету; 

2. Планинарска организација: сврха и циљеви, структура (планинарско 

друштво,/клуб, покрајински и градски савези), ПСВ, ПСС, УИАА, чланство (права 
и дужности), планинарска етика; 

3. Познавање планина: постанак, рељеф, основни географски појмови, планине 

света (по континентима), планине Војводине и најзначајније планине Србије; 
4. Заштита природе: улога и задаци планинара у заштити планинске природе, 

заштићена планинска добра у Војводини и Србији,  Национални паркови, Закон 

о заштити природе; 
5. Метеорологија: фактори времена (температура, влага, ваздушни притисак, 

облаци), атмосферске појаве, временске прогнозе, клима, временска обележја у 

високим горама  и аклиматизација; 
6. Опрема: лична и заједничка опрема, техничка опрема, избор опреме према 

врсти и тежини успона, одржавање и чување; 

7. Припреме за одлазак у планину: психичка и физичка припрема, избор циља, 
планинарска литература, избор хране и опреме за туру, укључивање у већ 
организоване акције, планирање и организовање излета или туре, планинарска 

фотографија; 
8. Боравак у планинама: специфичности дужег боравка у планинама, планинарски 

домови и куће (кућни ред, понашање у случају недостатка простора, минимум 

воде, могућности прехране), склоништа, логоровање и принудно бивакирање, 
хигијена у планинама; 

9. Кретање у планинама: основна правила за кретање, успон и силазак,  техника, 

брзина, ритам, одмор и одморишта, терен којим се креће, маркирани и 
осигурани путеви (маркације и маркирања), осигурани путеви и мимоилажења, 
планинарске обилазнице, вођење планинара, однос водича и групе; 

10. Опасности у планинама: објективне и субјективне опасности, отклањање и 
избјегавање опасности, сигнализација у случају опасности или несреће; 

11. Прва помоћ: смисао прве помоћи, контрола и надгледање главних животних 

функција, спречавање  четири главне опасности (шок, крварење, гушење, 
инфекција), озледе и начин пружања прве помоћи; 

12. Основе спашавања и ГСС: обавештавање о несрећи, организовање спашавања, 

транспорт унесрећенога, Горска служба спашавања, спашавање у иностранству; 
13. Кориштење техничке опреме: упознавање с опремом (клин, уже, спонка, цепин, 

дерезе), израда два  чвора , (водички и боwлине), навезивање на уже, кретање 
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у навези, кориштење принципа “три тачке ослонца” при кретању по  стрмом 
терену; 

14. Оријентација: стране света, приближна оријентација према терену, кретање уз 
карту и компас, топографски знакови, размер, одређивање висине и профила 
терена, кориштење ГПС уређаја; 

15. Основе спелеологије: појам спелеологије, историјски преглед, облици у кршу 
(површински и подземни), основна спелеолошка опрема, истраживање 
спелеолошких објеката, заштита пећина. По могућности посета (излет) једној  

уређеној пећини; 
 

Члан 8. 

 
Организатор обуке дужан је водити следеће евиденције:  

 - попис полазника  

 - попис предавача и инструктора,  
 - попис полазника који су с успехом завршили обуку.  

На уводном часу треба полазнике упознати са сврхом, задацима и методама 

рада те обвезама које произлазе из програма. Садржаји су одмерени степену 
оспособљавања и треба их обрађивати на питањима која су полазницима блиска, на 

поједностављен и сажет начин. Треба избегавати примере у сложеној и недоступној 
ситуацији. Програм треба остварити тако да се у највећој могућој мери садржаји 
искуствено усвајају. Део садржаја мора се остваривати у планини. У извођењу 

програма треба дати довољно информација о планинарској литератури и потстицати 
на кориштење литературе. Садржаји предавања су ограничени бројем часова и зато 
треба рационално користити расположиво време. Предаваче упутити да се према 

могућностима, користе расположивом  техником (пројектор, рачунар), а такођер да 
реагује на позитивна искуства полазника и примењују их у настави.  
 

Члан 9. 
 

Полазници опште планинарске обуке могу искључиво бити чланови основних 

планинарских друштава/клубова чланова ПСС-а с плаћеном чланарином за ту годину 
и с навршених 15 година, а до пунолетства потребна је сагласност родитеља или 
старатеља.  

 
Члан 10. 

 

Директор опште планинарске обуке може бити само искусан планинар са 
завршеном планинарском обуком у ПСС-у или  оперативни тренер планинарства. 

Директор одређује предаваче, извођаче вежби и теренске наставе, начин 

испита и провере знања на крају обуке те именује испитиваче.   
Директора именује Управни одбор друштва/клуба или савеза на предлог 

председника савеза. 
 

Члан 11. 

 
Ако у планинарском друштву/клубу  који је организатор опште планинарске 

обуке нема на располагању неких од наведених врста наставног кадра из чланка 6. 

овог правилника, организатор обуке може ангажовати кадрове из неког другог 
планинарског друштва/клуба регистриране у савезу, затражити помоћ од чланова 
ГСС-а или затражити помоћ од Комисије за стручно оспособљавање и усавршавање 

Савеза, затражити помоћ од еминентних стручњака везаних за уско специјализовану 
област, познавање планина, екологија, метерологија, прва помоћ. 
 

Члан 12. 
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Организатор опште планинарске обуке сноси одговорност за  квалитет обуке и 

њено сигурно одржавање   те одређује цену обуке.  
 

Члан 13. 

 
Верификована општа планинарска обука у савезу је она чији организатор пре 

њеног почетка Комисији за стручно оспособљавање и усавршавање савеза достави:  

а) план обуке с терминима и сатницом предавања,  
б) попис предавача,  
ц) попис свих теренских вежби (излета) те инструкторима на њима.  

 
Члан 14. 

 

По завршетку обуке организатор је дужан послати Комисији за за стручно 
оспособљавање и усавршавање савеза попис полазника који су с успехом завршили 
општу планинарску обуку, а након тога Комисија бесплатно шаље организатору 

потребан број службених диплома коју потписују директор обуке и овлаштена особа 
савеза.   

 
Члан 15. 

 

Даља обука у савезу, а за  чији је упис услов успешно завршена општа 
планинарска обука могуће је само за полазнике који имају диплому савеза о 
завршеној планинарској обуци, односно ако је та обука била верификована од 

Комисије за за стручно оспособљавање и усавршавање савеза.  
 

Члан 16. 

 
Тумачење овог Правилника даје Управни одбор Савеза. 

 

Члан 17. 
 

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку 

предвиђеном за његово доношење. 
Овај Правилник се објављује и ступа на снагу даном његовог усвајања. 

 

          
 

  

 
 
 

   


