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На основу чл. 40, чл. 55 ст. 3 тач. 1 и  чл. 97 Закона о спорту (Службени гласник Р. 

Србије број 10/2016 од 08.02.2016. године) и члана 22 Статута Планинарског клуба 

„Јаворак“, Скупштина Планинарског клуба „Јаворак“  на седници одржаној                        

10. 12. 2016. године, усвојила је  

 

СТАТУТ ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА  „ЈАВОРАК“  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 

ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ЈАВОРАК“  (у даљем тексту: Клуб) је спортска, 

самостална, неполитичка и недобитна организација основана ради обављања спортских 

активности чланова (спортиста) у области планинарских активности, у коју се грађани 

добровољно учлањују. 

 

Члан 2 

Назив Клуба је: Планинарски клуб „Јаворак“.  

Скраћени назив Клуба је: ПК „Јаворак“. 

Седиште Клуба је у Параћину. 
 

Члан 3 

Клуб је спортска организација, односно правно лице са правима, обавезама и 

одговорностима утврђеним законом и овим Статутом. 
 

Члан 4 

Клуб има печат округлог облика, пречника 30 мм, у којем је, по ободу, ћирилицом, 

уписано: ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ПАРАЋИН, а по средини ЈАВОРАК. 
 

Клуб има знак, заставу и боју чији су изгледи  утврђени  Правилником о изгледу и 

коришћењу знака и заставе, који предлаже Управни одбор, а усваја Скупштина Клуба. 

Члан 5 

Клуб је пуноправни члан Планинарског савеза Србије и Спортског савеза општине 

Параћин. Клуб је преко Планинарског савеза Србије посредни члан Спортског савеза 

Србије. 

Члан 6 

Клуб представља и заступа председник, на основу одлуке Скупштине, а у његовом 

одсуству потпредседник или секретар, по овлашћењу председника. У случају трајне 

спречености председника, дужност председника врши потпредседник Клуба. 
 

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 

заступању Клуба, у границама датих овлашћења. 
 

Члан 7 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Клуба, 

с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са 

законом. 
 

Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у 

њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши 

дискриминација – ништавна су. 
 

У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 

Клуб је неутралан у питањима политике и религије. 
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II ЦИЉЕВИ  И ЗАДАЦИ КЛУБА  
 

Члан 8 

Циљеви и задаци Клуба су: 

1) Организовање и развијање свих видова планинарских активности као што су 

рекреативне и спортске акције, походи, логоровања, табори, кампови, слетови, сусрети, 

успони, експедиције, планинарска такмичења и друге планинарске манифестације. 

2) подстицање развоја спортских такмичења у планинарским дисциплинама, 

3) подстицање развоја квалитетних спортиста у планинарству свих узраста, посебно 

млађих перспективних категорија, 

4) Организовање стручног оспособљавања и усавршавање чланства. 

5) Очување и заштита природе и човекове околине. 

6) Изградња, одржавање и управљање планинарским објектима и теренима. 

7) Неговање и развијање планинарске етике и правилан однос према природи и потреби 

њеног очувања. 

8) Окупљање чланова свих узраста, грађана који желе да своја интересовања за спорт, 

рекреацију, обуку у планинарским вештинама и знању, дружење, социјализацију и 

друго, остварују у природи. 

9) води евиденцију свих чланова Клуба, у складу са Законом о спорту, 

10) Упознавање чланова са свим вредностима природе, условима за одлазак у планину, 

мерама превентиве и контролом ризика од незгода у планинама, као и упознавање са 

начинима указивања прве помоћи и основним знањима о спасавању. 

11) Подстицање и развијање стручних, научних и културних садржаја у планинарској и 

пешачкој активности, као што су: топографија, картографија, основи метеорологије, 

геологије и хидрографије; познавање биљног и животињског света, културно-

историјских споменика, етнографских детаља, природних  реткости; заштита природе, 

стручна и друга литература, као и фотографија, филм и сликарство. 

12) Организовање стручних скупова, конференција и семинара на локалном, 

националном и међународном  нивоу, значајних за  рад и развој планинарске 

организације.   

13) Повезивање Клуба са другим друштвима, организацијама, савезима, клубовима, и 

институцијама које у свом раду имају исте или сличне циљеве, који развијају спортско-

рекреативне дисциплине у природи и планинама. 

14) Вођење евиденције, пројектовање, усклађивање изградње, обележавање, одржавање 

и чување планинарских и пешачких путева, стаза и трансверзала. 

15) Сарадња са средствима јавног информисања ради упознавања јавности са 

планинарским спортским активностима и афирмације планинарства. 

16) Организовање и спровођење маркетиншких и пропагандних делатности. 

17) Јачање материјалне основе Клуба кроз донације и израду пројеката. 

18) Обављање и других послова који су од интереса за планинарство. 
 

Члан 9 

Клуб у складу са активностима Планинарског савеза Србије може да развија следеће 

планинарске спортске дисциплине:  
 

Изворне планинарске дисциплине: пешачење у природи, планинарење, планинарску 

оријентацију, планинско трчање. 
 

Техничке планинарске дисциплине: високогорство, алпинизам (пењање у стени, 

пењање у леду), спортско пењање (спортско пењање на природној и спортско пењање 

на вештачкој стени), спелеологија,  турно-скијање, кретање кроз кањоне (кањонинг), 

планински бициклизам. 

 

 

 

 



 3 3 

I I I ЧЛАНОВИ, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
 

 

Члан 10 

Чланом Клуба постаје се учлањењем. Клуб прима појединце у чланство на 

основу попуњене и потписане изјаве о приступању и заводи их у Књигу чланова у 

складу са Законом о спорту. 

Клуб испуњава евиденциони лист за новог члана у електронском облику, који 

доставља Савезу.  

Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб  за малолетно дице које није 

навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља, 

односно старатеља.  

Члан 11 

Клуб води књигу чланова у складу са Законом о спорту, укључујући и податке о 

њиховом праву управљања клубом. 

Чланство у Клубу  је  добровољно. 

Чланови Клуба могу бити држављани Републике Србије.  

Чланови Клуба могу бити и страни држављани - такмичари, тренери и друга 

лица која своју активност обављају на територији Републике Србије, а по 

критеријумима и прописима које утврђују надлежни органи Савеза и на основу других 

прописа којима се регулише боравак и рад странаца.  

Страни држављани који су чланови Клуба не могу бити бирани у органе 

управљања Клуба. 

Чланство се доказује  чланском картом и доказом о плаћеној чланарини. 

 

Члан 12 

Члан може да промени основну организацију. Промена основне организације 

регулисана је посебним Правилником ПСС. 
 

Члан 13 

Чланови могу бити редовни и почасни. Редовни и почасни чланови имају право да 

учествују у избору органа Клуба. У органе Клуба могу бити бирани само редовни 

чланови. Звање почасног члана Клуба додељује Управни одбор Клуба изузетно, 

планинарима и грађанима, заслужним за развој планинарства. Почасни чланови не 

плаћају чланарину. 

Члан 14 

 Права и обавезе чланова Клуба су: 
 

Права чланова Клуб су: 

-да учествује у раду Клуба и остваривању његових циљева и програма, 

-да учествује у доношењу одлука, 

-да бира и да буде биран у органе Клуба и Савеза, 

-да буде обавештен о свим активностима Клуба и одлукама његових органа. 

 

Дужности члана Клуба: 

-да делује у складу са Статутом  и правилницима Клуба и Савеза и да чува 

њихов углед, 

-да се придржава планинарске етике и да негује односе међусобне сарадње са 

другим планинарима, што спада у основне одлике и принципе планинарског покрета, 

-да током  планинарских активности води бригу о очувању и заштити природе, 

-да уредно плаћа чланарину, 

-да се пријави за категоризацију спортиста, одмах пошто испуни услов, 

-да заврши основну обуку. 
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Члан 15 

  Неко лице може да буде примљено за редовног члана Клуба ако: 

1) потпише приступницу и да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта; 

2) уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба; 

3) има способности потребне за остваривање циљева и задатака Клуба. 

                                  

Члан 16 

Члану се могу изрећи следеће дисциплинске мере: опомена и искључење. 

На одлуку органа Клуба о престанку својства члана Клуба члан Клуба може поднети 

жалбу Скупштини. Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна. 

Члану који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са      

законским прописима из радног односа. 
 

Члан 17 

 Својство члана Клуба престаје: 

1) иступањем, 

2) неплаћањем чланарине за текућу календарску годину,  

3) искључењем на основу одлуке надлежног органа и 

4) престанком рада Клуба. 
 

Члан 18 

Чланови чије је чланство у Клубу угашено, немају право на повраћај уплаћене 

чланарине. 

Члан 19 

Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка 

својства члана Клуб. Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана 

у органима и радним телима Клуба. 
 

IV ОРГАНИ КЛУБА 
 

Члан 20 

Органи Клуба су: Скупштина, Управни одбор, Председник, Надзорни одбор и Веће 

части. 
 

Чланови Управног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 

проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 
 

За штету из претходног става овог члана, не одговарају чланови, који су били против 

доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања. 
 

Лица овлашћена за заступање и чланови Управног одбора, дужни су да у свом раду 

избегавају сукоб интереса у складу са Законом о спорту Републике Србије. 
 

1.СКУПШТИНА 
 

Члан 21 

Скупштина је највиши орган Клуба и њу чине сви чланови Клуба. 
 

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовне седнице се одржавају 

једном годишње, најкасније у року од годину дана од дана када је одржана последња 

редовна Скупштина, с тим што је свака четврта изборна, а ванредне по потреби. 

О раду Скупштине води се записник. 

Члан 22 

Задаци Скупштине су да: 

1) усваја извештаје о раду органа Клуба; 

2) доноси програмску оријентацију Клуба за наредни период; 

3) доноси Пословник о раду Скупштине,  

4) доноси Правилник о раду Већа части Савеза, 
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5) доноси Правилник о раду Надзорног одбора, 

6) доноси Статут, односно његове измене и допуне; 

7) бира и опозива представнике органа Клуба; 

8) именује и разрешава лице овлашћено за заступање Клуба; 

9) разматра актуелна питања рада Клуба, доноси одлуке и закључке, заузима ставове 

и даје мишљења и препоруке, 

10) одлучује о отуђивању имовине Клуба у складу са Законом о спорту; 

11) одлучује, као другостепени орган, о жалбама на одлуке Већа части Клуба, а њена 

одлука је коначна. 

12) доноси одлуке о дисциплинској и материјалној одговорности, као другостепени 

орган, а њена одлука је коначна. 

13) одлучује о престанку постојања савеза и другим статусним променама, 

14) обавља и друге послове од интереса за планинарску организацију. 

Скупштина све одлуке доноси јавним гласањем. 
 

Члан 23 

Право учешћа у раду Скупштине имају сви чланови Клуба са плаћеном чланарином у 

години у којој се Скупштина одржава. Право гласа имају само пунолетни чланови. 
 

Члан 24 

Редовну седницу Скупштине сазива председник Клуб на основу одлуке Управног 

одбора. 
 

Седница се заказује путем обавештења на огласној табли Клуба, најмање 30 дана пре 

одржавања, са назнаком места одржавања и временом почетка рада, као и са предлогом 

дневног реда и одговарајућим материјалима. 
 

Ванредну седницу сазива председник Клуба по одлуци Управног одбора, Надзорног 

одбора или на захтев најмање трећине чланова Клуба у року од тридесет дана од 

пријема захтева или својом одлуком. 
 

У случају да председник не сазове ванредну седницу у предвиђеном року, сазива је 

Надзорни одбор у року од десет дана. 
 

Ванредна седница Скупштине расправља и одлучује само о  питањима због којих је 

сазвана. 
 

У случају да се ванредна Скупштина не одржи због недостатка кворума или се не 

усвоје предлози предлагача, нова ванредна Скупштина се са истим дневним редом не 

може одржати у наредних шест месеци. 
 

Члан 25 

Скупштина пуноправно одлучује када седници присуствује више од половине 

представника, са правом гласа. 

Уколико у заказано време почетка нема кворума, Скупштина почиње са радом и 

пуноправно одлучује након 30 минута, ако је присутна једна четвртина представника. 

Уколико није испуњен тај услов, Председник у року од 15 дана сазива нову седницу 

Скупштине, која ће бити одржана у року од 30 дана од дана заказивања. 

Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних представника са 

правом гласа, јавним гласањем. 

Одлука Скупштине о усвајању, изменама и допунама Статута, статусним 

променама, осим престанку постојања Клуба, доноси се већином гласова од укупног 

броја чланова Скупштине. 
 

Члан 26 

Скупштина јавним гласањем бира председника Управног одбора, Надзорног одбора и 

Већа части, као и саставе Управног и Надзорног одбора и Већа части. Потпредседника, 

секретара, начелника и остале чланове Управног одбора предлажу кандидати за 
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председника, тако да Скупштина избором председника истовремено бира и његове 

кандидате за ове функције. 
 

Мандат органа изабраних на Скупштини траје четири године. 
 

Члан 27 

Опозив изабраних органа Клуба или чланова органа врши Скупштина Клуба, а на 

захтев једне трећине чланова са правом гласа или на захтев Надзорног одбора. 

 

Седницу Скупштине која одлучује о опозиву, сазива председник Клуба у року од 30 

дана од пријема захтева, а ако то не учини по истеку овог рока, сазива је Надзорни 

одбор у року од 10 дана. 
 

Уколико Скупштина опозове председника Клуба, тиме је опозван цео Управни одбор. 

Скупштина именује привремени орган управљања Клуба од најмање 5 чланова, од 

којих једног овлашћује за заступање Клуба. Иста Скупштина заказује ванредну изборну 

Скупштину, која мора бити одржана у року од 30 дана, до када Клубом руководи 

привремени орган управљања. 
 

У случају опозива осталих органа Клуба или њихових чланова, избор нових врши се на 

истој седници Скупштине.   

Члан 28 

Одлуке Скупштине су обавезне за свe чланове и све органе Клуба. 
 

Члан 29 

Седницу Скупштине отвара председник Клуба који предлаже радно председништво. 

Радно председништво, у чијем  је саставу и председник Клуба, руководи радом 

седнице. 
 

Уколико је седницу сазвао Надзорни одбор на основу члана 24 или члана 26 овог 

Статута, седницу отвара и њоме руководи до избора радних тела председник Надзорног 

одбора који предлаже и дневни ред. 

Рад Скупштине Клуба се прецизније уређује Пословником о раду Скупштине и 

Правилником о начину избора кандидата за органе Клуба, а које усваја Скупштина. 
 

2. УПРАВНИ ОДБОР 
 

Члан 30 

Управни одбор руководи радом Клуба на основу Статута, програмске оријентације и 

осталих одлука и закључака Скупштине. 
 

Председник и потпредседник Клуба су истовремено председник и потпредседник  

Управног одбора Клуба. 

Члан 31 

Управни одбор се састоји од укупно 7 чланова чији мандат траје четири године.  
 

Члан 32 

Управни одбор чине: председник, потпредседник, начелник (спортски директор) Клуба 

и још 4 члана. 
 

Члан 33 

Задаци Управног одбора су да: 

1) спроводи одлуке и закључке Скупштине; 

2) предлаже финансијски план и стара се о његовом извршењу; 

3) доноси Пословник о раду, 

4) подноси Скупштини финасијски извештај; 

5) доноси правилнике о раду у појединим областима планинарства на предлог 

комисија, служби и других радних тела; 

6) управља имовином Клуба; 
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7) утврђује и усваја правилнике о раду, програме, планове рада комисија, служби и 

других радних тела и усваја њихове извештаје о раду; 

8) обезбеђује потпуни увид у свој рад; 

9) образује стална и повремена радна тела: комисије, савете и радне групе; 

10) води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и доноси све 

одлуке у вези с тим; 

11) одлучује о висини чланарине, односно цени маркице; 

12) одлучује о цени чланских књижица, као и свих својих издања; 

13) припрема материјале за Скупштину; 

14) на иницијативу органа Клуба, или чланова припрема нацрт Статута односно 

његових измена и допуна, упућује га члановима на јавну расправу која не може 

бити краћа од 30 дана и припрема предлог за усвајање на Скупштини; 

15) сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и других 

прописа и одредби Статута и омогућује увид у свој рад; 

16) успоставља везу са државним органима, органима локалне самоуправе и другим 

организацијама поводом питања која се односе на планинарење, планине и 

активности у планинама; 

17) додељује награде и признања;  

18) одлучује о добијању статуса почасног члана Клуба; 

19) решава и остала питања која не спадају у искључиву надлежност Скупштине. 
 

Члан 34 

Седницу сазива председник на своју иницијативу или на захтев половине чланова 

Управног одбора или Надзорног одбора Клуба. 
 

Члан 35 

Управни одбор пуноправно одлучује када седници присуствује више од половине 

чланова. У кворум се не рачунају чланови у оставци или стално одсутни. 
 

Стално одсутни чланови су они који су неоправдано изостали са пет седница узастопно. 
 

О појединачном питању, изузетно, чланови Управног одбора могу да се изјасне у 

писаном облику. 

На седници Управног одбора учествују представници Надзорног одбора и Већа части, 

без права гласа. 
 

Члан 36 

За непосредно обављање послова Управни одбор из свог састава образује Секретаријат 

који сачињавају председник, секретар, и начелник.  
 

3.  ПРЕДСЕДНИК  
 

Члан 37 

Клуб има председника, који је уједно и председник Управног одбора. 
 

Председник Клуба:  

1. представља и заступа Клуб; 

2. одговоран је за рад Клуба и поштовање закона, Статута и  Правилника о раду; 

3. сазива Скупштину Клуба у складу са Статутом Клуба и Пословником о раду 

Скупштине; 

4. подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба и предлаже програм рада за 

наредну годину; 

5. сазива и руководи радом Управног одбора и Секретаријата Управног одбора; 

6. руководи финансијама Клуба и финансијски је налогодавац; 

7. Обавља и друге послове одређене овим статутом као и друге послове које му 

одреди Скупштина. 
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3.1 Потпредседник 
 

Члан 38 

Клуб има једног потпредседника који је уједно и потпредседник Управног одбора. 
 

Потпредседник Клуба замењује председника у свим његовим правима и обавезама у 

случају његовог одсуства и у случајевима предвиђеним законом. 
 

3.2 Секретар 
 

Члан 39 

Секретар Клуба: 

1. заступа Клуб у имовинским и другим правним пословима; 

2. заједно са председником је финансијски налогодавац и одговоран је  за извршење 

финансијског плана; 

3. организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере 

за њихово унапређење; 

4. издаје налоге за службена путовања у земљи и иностранству по одобрењу 

председника Клуба; 

5. стара се о припремама седница органа Клуба и извршавању одлука и других аката 

тих органа; 

6. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима Клуба. 
 

3.3 Начелник (спортски директор) 
 

Члан 40 

Начелник Клуба је члан Управног одбора.  

Начелник Клуба руководи Начелништвом,  које руководи планинарским активностима.  

Начелништво подстиче и координира планинарске спортске активности и утврђује 

годишње планове активности и предлоге планова акција. 

На предлог начелника, Управни одбор именује састав Начелништва од 3 члана. 

 

4. НАДЗОРНИ ОДБОР 
 

Члан 41 

Надзорни одбор има председника и два члана које на четири године бира Скупштина 

Клуба. Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови  других органа 

Клуба. Надзорни одбор доноси Пословник о раду.  

 

Члан 42 

Надзорни одбор надгледа и контролише финансијско-материјaлно пословање 

Клуба, извршење програма и рад органа у смислу законитости, примене општих аката, 

одлука и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа Савеза.  

Надзорни одбор између две Скупштине даје мишљење о значењу појединих 

одредби Статута Клуба, а коначно тумачење даје прва наредна седница Скупштине .  

 Сви органи Клуба обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у свој рад. 

Председник Клуба је дужан да на образложен захтев  Надзорног одбора сазове 

састанак Управног одбора са захтеваним дневним редом, у року од двадесет дана од 

пријема захтева. 

Надзорни одбор, самостално или на предлог Управног одбора, изриче мере 

упозорења члановима и органима Клуба у случајевима неиспуњавања статутарних 

обавеза.  

У случају битне повреде Статута Клуба или закона, које учине органи Клуба, а 

на предлог Надзорног одбора их не отклоне у задатом року, Надзорни одбор може да 

иницира или сазове ванредну Скупштину у складу са чланом 24 или чланом 26 овог 

статута. Надзорни одбор о својим налазима обавештава Управни одбор, а извештај 

подноси Скупштини. 
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5. ВЕЋЕ ЧАСТИ  
 

Члан 43 

Веће части има председника и два члана које на четири године бира Скупштина Клуба. 

Извештај о свом раду Веће части подноси Скупштини. 

Чланови Већа части не могу истовремено бити и чланови других органа Клуба. 

 

Члан 44 

Веће части је првостепени орган за дисциплинске поступке које покрећу органи 

Клуба, или њихови чланови-појединци против: органа Клуба, чланова органа Клуба и 

основних организација, као и за дисциплинске поступке које покрећу органи Клуба 

против чланова Клуба. 

На првостепену одлуку Већа части може се изјавити жалба Скупштини, коју 

Скупштина разматра на првој седници и чија је одлука коначна. 

На одлуку највишег дисциплинског органа Клуба, члан-појединац може уложити 

жалбу Већу части Савеза, чија одлука је коначна.  

Веће части може суспендовати члана-појединца према коме се води поступак до 

доношења коначне одлуке Већа части или Скупштине. 
 

Веће части у првом или другом степену или Скупштина у другом степену могу 

донети следеће одлуке: 

1) Одбацити захтев или жалбу. 

2) Одбити захтев или жалбу као неосновану, у целини или делимично. 

3) Усвојити захтев, у целини или делимично. 

4) Усвојити жалбу и поништити или преиначити ожалбену одлуку. 
 

Због кршења одредби Статута, других аката и одлука органа Клуба, Веће части у 

првом или другом степену или Скупштина  у другом степену може изрећи једну од 

следећих мера:  

5) интерну опомену,  

6) јавну опомену,  

7) посебну обавезу, 

8) забрану учешћа у раду органа и радних тела Клуба на одређено време од 1 до 4 

године или трајно,  

9) меру искључења из чланства појединог члана или основне организације на 

одређено време од 1 до 4 године или трајно. 
 

Мера посебне обавезе, једна или више, може бити изречена као самостална мера 

или уз друге мере. 

За све што није регулисано члановима 43 и 44 овог Статута, примењују се 

одговарајуће одредбе Статута Спортског савеза Србије. 
                                            

V ПЛАНИНАРСКА ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ 
 

Члан 45 

Чланови планинарске организације имају право и обавезу да стичу планинарска 

знања и обучавају се у планинарским техничким вештинама која су плод наслеђа, 

претходног и савременог развоја планинарске организације и планинарског спорта. 

Систем обучавања и усавршавања чланова садржи семинаре, течајеве, 

радионице и друге облике преношења знања и вештина, кроз које полазници имају 

право и могућност да стичу одговарајућа планинарска стручна звања у постојећим  

дисциплинама планинарског спорта и планинарских делатности и активности. 
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Нивои планинарске обуке 
 

Члан 46 

Систем обучавања чланова планинарске организације садржи 4 (четири) нивоа 

обуке и то су: 

1. Основна планинарска обука, обавезна је за све уписане чланове у 

планинарску организацију у циљу стицања основних информација и знања о планинама 

и природи, планинарству, планинарској организацији и удружењу коме припадају. 

Основна планинарска обука се изводи у основним организацијама, у ускладу са 

Правилником и Програмом који доноси Управни одбор ПСС на предлог Комисије за 

обуку и усавршавање у планинарству. 

Извршавање основне обуке представља услов за остваривање права похађања 

даљих напредних нивоа обуке и стицања планинарских звања. 

2. Почетна планинарска обука, за стицање звања приправник у планинарским  

дисциплинама. 

3. Напредна планинарска обука, за стицање стручних звања у планинарским 

делатностима и дисциплинама (алпиниста, водич, спелеолог, спасилац, спортски пењач, 

маркирант и др.) 

  4. Стручно оспособљавање за обављање одређених стручних послова у 

планинарству изводи се за стручна звања, дефинисана подзаконским актима према 

Закону о спорту, које доноси Министар за омладину и спорт, као што су: инструктор у 

планинарству, оперативни тренер у планинарству, судија у такмичарским 

дисциплинама и др, а изводи се у сарадњи са акредитованим високошколским 

установама (са којима је склопљен уговор о сарадњи). 

 

Члан 47 

  Основна, почетна и напредна обука  изводе са на основу Правилника и Програма који 

доноси УОПСС на заједнички предлог Комисије за обуку и усавршавање и стручне 

Комисије задужене за одговарајућу планинарску делатност и планинарску спортску 

дисциплину. 

Обука  стручног оспособљавања за обављање стручних послова у планинарству 

изводи се на основу Правилника и Програма који заједнички усаглашавају Комисија за 

обуку и усавршавање планинара ПСС и одговарајућа акредитована високошколска 

установа из области спорта и физичке културе, у складу са Законом о спорту. 
 

Стручно-васпитни рад са децом 
 

Члан 48 

Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који 

имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и 

спорта или су, поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно 

оспособљени за стручни рад са децом у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1-

4. Закона о спорту. 

Под децом се сматрају лица која имају мање од 16 година живота. 
 

VI         АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА 
 

Члан 49 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 

етиком. Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења. Под 

допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у 

спорту Републике Србије. 
 

Управни одбор Спортског Савеза Србије утврђује анти-допинг правила, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. Сви непосредни и посредни чланови Савеза су 

обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти- допинг 

правила Савеза. 
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За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у 

складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза. 
 

Допинг контролу спроводи Анти-допинг агенција  Републике Србије, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. 
 

VI  ПРИЗНАЊА 
 

Члан 50 

Планинарима, друштвима, клубовима, другим организацијама и појединцима, за 

постигнуте успехе и резултате у раду; за допринос у развоју планинарске организације 

и ширење планинарске идеје, додељују се признања. Одлуке о додели признања доноси 

Управни одбор. 
 

VII  ИМОВИНА, МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА И ПРИХОДИ КЛУБА 
 

Члан 51 

Имовину Клуба чине некретнине, покретне ствари, материјална добра и права, новчана 

средства којима Клуб управља и располаже. Имовином Клуба располаже и управља 

Управни одбор. 
 

О  отуђивању некретнина, одлучује Скупштина Клуба у складу са Законом о спорту. 

 

Члан 52 

Клуб остварује приходе од: 

1) чланарине; 

2) средстава из буџета општине намењених остваривању програма клуба; 

3) остварених пројеката добијених на конкурсима; 

4) доприноса и помоћи предузећа, других организација и грађана; 

5) спонзора и донатора; 

6) прихода од имовине на управљању и располагању; 

7) издавачке, информативне, водичке и маркетиншке делатности; 

8) поклона; 

9) хартија од вредности и 

10) наследних права. 

11) прилог; 

12) услуга; 

13) закупнине; 

14) комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у складу са 

законом. 

Члан 53 

Клуб управља средствима у складу са Статутом. 
 

Члан 54 

Приходи и расходи  Клуба утврђују се финансијским планом. По завршетку године 

саставља се финансијски  извештај који усваја Скупштина. 
 

VIII  ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОПАГАНДНА И МАРКЕТИНШКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан  55 

Рад Клуба је јаван. Савез и основне организације, кроз своје активности, баве се 

информисањем чланова и јавности, пропагандом планинарства,  као и стручном 

издавачком делатношћу. 

Савез и основне организације, у оквиру активности утврђених Статутом, у циљу 

упознавања јавности са активностима и радом Савеза, а нарочито у сврху пропагирања 

планинарства у јавности,  могу  да организују  акције маркетиншке природе. 

 




