Правилник на планинарските водичи при Федерацијата за планинарство на Северна Македонија
Врз основа на Член 51 од Статутот на Федерацијата на
планинарски спортови во Македонија, на ден 4 јули 2014
година Претседателството на Федерацијата за
планинарство на Северна Македонија усвои

Водичкиот отсек може да подготви свој Правилник на
делување, кој не смее да биде во спротивност со овој
Правилник или со правилата на матичното ПД.
При реизбор или други промени во КПВ, Начелникот на
водичкиот отсек е кандидат за член во КПВ.

ПРАВИЛНИК
за организирање на планинарските водичи при
Федерацијата за планинарство на Северна
Македонија

Член 7
Задачи на водичкиот отсек се:
 Организирање излети, походи, акции, табори,
средби, натпревари во планинарска ориентација и
други облици на планинарско делување;
 Организирање дејности при кои се води посебна
сметка за сигурноста при водењето и заштита нa
природата;
 Изведува или учествува во планинарски школи и
други планинарски обуки;
 Подготвува програма за стручна водичка помош во
училишта;
 Го штити ликот на планинарскиот водич и пропагира
сигурна и организирана посета на планините;
 Предлага кандидати за ПВ до ПД;
 Се грижи за стручно изведување на приправничкиот
стаж на кандидатите за планинарски водичи;
 Се грижи за регистрација на ПВ;
 Се грижи за основното и дополнително
оспособување и за обуките за лиценци за ПВ;
 Се грижи за зголемување на бројот на членови на
ПД;
 Изготвува надоместоци за ПВ за изведување на
дејностите во склад финансискиот нацрт на ПД;
 Го известува матичното ПД и КПВ за своите
активности;
 Соработува и ги застапува интересите на ПВ во ПД и
во КПВ;
 Се грижи за опремата за планинарење која е во
сопственост на ПД;
 Го развива доброволното водење;
 Разменува искуства со другите членови на ПД;
 Извршува други дејности во склад со овој Правилник
и со другите правни акти на планинарската
организација.

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Правилникот за организирање на планинарски водичи
при Федерацијата за планинарство на Северна
Македонија (понатаму Правилник) ја уредува
организацијата, задачите и делувањето на планинарски
водичи при Федерацијата за планинарство на Северна
Македонија (понатаму ПВ) во рамките на Федерацијата за
планинарство на Северна Македонија (понатаму ФПСМ).
Член 2
Објаснување на некои кратенките употребени во
Правилникот:
 ПВ е доброволен планинарски водич при ФПСМ:
секој член на планинарско друштво (понатаму ПД) кој
успешно ја завршил стручната програма за
оспособување и е категоризиран во Комисијата за
планинарски водичи при ФПСМ (понатаму КПВ).
 Водичка дејност: планирање, организирање, стручно
и сигурно водење на излети, походи, акции,
планински табори, натпревари, образовни акции и
планинарски обуки.
Член 3
Основен субјект на организираното водство во рамките на
ФПСМ, според овој Правилник, е регистрираниот ПВ.
II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПВ
Член 4
Во рамките на планинарското друштво ПВ можат да се
здружат во водички отсеци, одбори и други облици на
организираност, кои најдобро соодвествуваат на
водичката дејност.
За поефикасно делување, ПВ може да се здружат и на
регионално ниво.

Комисија за планинарски водичи при ФПСМ
Член 8
Комисија за планинарски водичи при ФПСМ (КПВ) е
стручен и извршен орган на ПВ и е постојана комисија на
ФПСМ. Мандатот на членовите на КПВ е четири години,
освен ако Претседателството на ФПСМ не одлучи
поинаку. Работата на КПВ ја води Претседател на КПВ, а
во негово отсуство го менува неговиот заменик.

Водички отсек
Член 5
Водичкиот отсек е основен облик на организирање и
здружување на планинарските водичи при ФПСМ, во
рамките на ПД. Водичкиот отсек го води Начелник, кој е
регистриран планинарски водич при ФПСМ. Го избираат
членовите на водичкиот отсек во ПД. Начелникот по
функција е дел од Управниот одбор на ПД. Водичкиот
отсек работи според програмата која ја усвојува ПД.

Член 9
Членовите на КПВ се: Претседателот и 5 членови кои се
избрани од Претседателството на ФПСМ, ако за нив
гласале половина од присутните делегати. Согласно
одлука на Претседателството на ФПСМ бројот на членови
на КПВ може да биде и поголем.
Претседателот на КПВ се избира од страна на
Претседателството
на
ФПСМ.
Правилник
за

Член 6
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организирање на Планинарските водичи при
Федерацијата на планинарски спортови на Македонија.
Повеќето членови на КПВ мора да бидат регистрирани ПВ
или да се во процес на регистрирање за ПВ.
Во КПВ можат да членуваат и придружни членови кои со
своето стручно знаење ќе можат да помогнат во работата
на КПВ.



Извршува и други задачи на подрачјето на
планинарското делување на ПВ во склад со одлуките
на Претседателството на ФПСМ.

Член 11
Состаноците на КПВ се кворумски, ако се присутни
половина од членовите. КПВ одлучува со мнозинство на
од присутните членови. Во итни случаи можно е и
писмено, електронско или телефонско гласање врз
основа на образложен предлог. Исходот на гласањето се
утврдува на следниот состанок на КПВ.

Член 10
КПВ:
Воспоставува организациски, содржински и материјални
услови за делување и развој на водењето како облик на
планинарска дејност;
 Се грижи за оспособување на стручни работници во
спортот на подрачјето на водење во планини;
 Соработува со останатите комисии во рамките на
ФПСМ, и со сродни, стручни организации во
Република Македонија и во странство;
 Се грижи за ускладеност на програмските задачи со
Статутот на ФПСМ, со Кодексот на честа на
македонските планинари, со одредбите на
Собранието на ФПСМ и Претседателството на
ФПСМ;
 Ја развива доброволната работа во рамките на
ФПСМ и го претставува и унапредува водењето на
ФПСМ;
 Ги назначува водичите на обуките;
 Потврдува критериуми за вклучување на
инструктори и предавачи на листа од која
организаторот на обуки за ВП избира предавачи за
соодветна тема;
 Избира теми, и подготвува и изведува семинари за
инструкторите и предавачите и потврдува теми за
дополнително оспособување на ПВ;
 Може да организира и изведува оспособување за ПВ
и за Инструктори за планинско образование;
 Подготвува финансиски нацрт на КПВ;
 Подготвува програми за обуки заедно со ЦСО;
 Подготвува и потврдува акти, правилници, обрасци,
за ефикасна работа;
 Подготвува насоки за работа на ПВ при ФПСМ;
 Доделува признанија на ПВ и дава предлози за
признанија од ФПСМ;
 Подготвува календар за обуки на ПВ;
 Подготвува предлог стандарди и норми за враќање
на трошоците и надоместоците;
 Потврдува купување и изработка на литература за
обуките на ПВ;
 Води регистер на водички отсеци при ПД;
 Соработува во работата на органите на ФПСМ и
други организации на подрачјето на образувањето на
ПВ;
 Одлучува за стручни прашања за водењето во случај
на жалби на работата на ПВ;
 Организира помош при водење во ПД кои немаат ПВ,
и им помага на приправниците во текот на
приправничкиот стаж;
 Ги потврдува кандидатите за ПВ за соодветна
категорија по завршувањето на приправничкиот
стаж;
 Ја потврдува регистрацијата на ПВ.

Член 12
КПВ за својата работа е
Претседателството на ФПСМ.

одговорна

пред

Основни задолженија на членовите на КПВ
Член 13
Претседателот на КПВ ги води состаноците на КПВ, за кои
подготвува дневен ред. Подготвува одлуки за работи од
помала итност и решава тековни проблеми.
Претседателот на КПВ ја претставува КПВ во
Претседателството на ФПСМ.
Врз основа на одлука на КПВ, член на КПВ го менува
Претседателот на КПВ, во негова отсутност.
Останатите членови на КПВ работат во склад со
прифатените задачи.
III. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА, ИЗВОРИ НА
ФИНАНСИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА
Член 14
КПВ ги изведува своите активности врз основа на
програмата за работа која е подготвена за тековната
година односно за мандатниот период. После
завршување на тековната година и на мандатниот период
КПВ подготвува Извештај за работата и за финансиската
состојба.
Член 15
КПВ работи според финансискиот нацрт за спроведување
на програмата за работа усвоен од Претседателството на
ФПСМ. Предлогот финансиски нацрт за работа на КПВ го
подготвува КПВ.
Приходи се:
 Наменски средства од ПД, и од ФПСМ;
 Наменски средства од организации вон ФПСМ;
 Дотации;
 Спонозрства;
 Уплати од учесниците на акциите;
 Други извори.
Член 16
Потписник на сите документи на КПВ е нејзиниот
Претседател, или во негово отсуство, неговиот заменик.
Правилник за организирање на Планинарските водичи
при Федерацијата на планинарски спортови на
Македонија
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IV. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Со усвојување на Правилникот за организирање на
планинарските водичи при Федерацијата на планинарски
спортови во Македонија престануваат да важат
претходните Правилници за водачи на планина и
пропратните акти.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 18
Правилникот за организирање на планинарските водичи
при ФПСМ почнува да важи после објавувањето од
страна на ФПСМ.
Претседател на ФПСМ:
Проф. Др. Јовица Угриновски
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