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На основу члана 40. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016),
члана 96. Статута Планинарског савеза Србије и члана 28. Статута Планинарског клуба
“Тара“ Бајина Башта, Скупштина Планинарског клуба “Тара“ Бајина Башта, на седници
одржаној дана 22.01.2017. године, године доноси

СТАТУТ
Планинарског клуба ''Тара'' Бајина Башта
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Оснивање Планинарског друштва
Планинарски клуб “Тара“ Бајина Башта (у даљем тексту: Планинарски клуб) основан је 22.
јануара 2012. године у Бајиној Башти.
Назив и седиште
Члан 1.
Назив Планинарског клуба је: Планинарски клуб “Тара” Бајина Башта.
Седиште Планинарског клуба је: Бајина Башта, Шпанских бораца 1.
Скраћени назив Планинарског клуба је: ПК “Тара” Бајина Башта.
Званични назив Планинарског клуба на енглеском језику је: Mountaineering Association Tara,
Bajina Basta.
Статус
Члан 2.
Планинарски клуб је самостална, недoбитна и ванстраначка спортска организација,
добровољно удружених чланова ради остваривања циљева и задатака утврђених овим Статутом, а
у складу са Статутом Планинарског савеза Србије и законом.
Члан 3.
Планинарски клуб је спортска организација која има својство правног лица и уписује се у
регистар у складу са законом.
Планинарски клуб представља и заступа Председник Планинарског друштва, на основу
одлуке Скупштине, а у његовом одсуству Потпредседник или Секретар по овлашћењу
председника.
У случају дуже спречености председника, дужност председника врши потпредседник
Планинарског клуба.
Обележја
Члан 4.

Планинарско друштво има печат, штамбиљ, амблем, знак и заставу.
Печат Планинарског клуба је округлог облика, пречника 30 мм, у којем је по ободу
ћирилицом уписано: ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ''ТАРА'' БАЈИНА БАШТА, а у средишњем делу печата се
налази амблем клуба прилагођен печату.
Амблем и знак Планинарског клуба су кружног облика представљени стилизованим
планинским врховима Таре и планинаром са ранцем и штапом (тамно зелене боје) планински
врхови су прекривени снегом (беле боје), небо изнад планина симболизује зору (златно жуте
боје), на средини стилизованих планина се налази бели крст у тамно црвеном кругу, као симбол
спасилаштва, натпис “ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ” је исписан белом бојом на врху неба и прати
унутрашњу кружницу, натпис “ТАРА” је исписан белим стилизованим словима у доњем делу
планина. Све наведено се налази унутар два круга, белог унутрашњег и тамно црвеног
спољашњег.
Застава Планинарског клуба је светлозелене боје са утиснутим амблемом Планинарског
клуба.
Односи, сарадња и чланство у другим организацијама
Члан 5.
Планинарски клуб организује и усмерава: планинарске и друге сродне спортске активности
за своје чланове.
Планинарски клуб сарађује са другим планинарским и другим сродним спортским организацијама
и савезима.
Своје односе и сарадњу са спортским и другим организацијама Планинарски клуб остварује
путем договарања, споразумевања и потписивањем меморандума о сарадњи.
Планинарски клуб је члан Планинарског савеза Србије, Спортског савеза Бајина Башта, а
може бити члан и других националних, територијалних и међународних спортских удружења.
Циљеви и задаци
Члан 6.
Циљеви Планинарског клуба су да:
- развија и подстиче планинарску и друге сродне спортске активности Планинарског клуба
- подстиче развој квалитетних спортиста свих узраста, а посебно млађих категорија
- пропагира планинарство у циљу омасовљавања, развија самосталност, другарство, дисциплину и
међособно поштовање
- брине о заштити природе и планина
- окупља чланове свих узраста и грађане који желе да своја интересовања за спорт, рекреацију,
обуку у планинарском вештинама, дружење, остварују у природи
- подстиче развој спортских такмичења у планинарском дисциплинама
- развија и одржава добре планинарске обичаје и навике
- остварује материјалне и друге услове за боравак у природи
- обезбеди неопходне објекте, инфраструктуру и опрему за обављање планинарских активност
Задаци Планинарског клуба су да:

- води књигу чланова
- води евиденцију чланова у посебним секцијама Планинарског клуба
- врши промоцију рекреативног планинарског спорта, а посебно спорта деце, жена и особа са
инвалидитетом
- организује такмичења у планинарско-спортским дисциплинама и учествује у њима
- набавља и издаје опрему и стручну литературу за своје чланове и о њој води евиденцију
- организује и спроводи маркентишку делатност
- организује и спроводи предавања, изложбе и друге планинарске активности
- врши стручно оспособљавање чланова
- организује излете, успоне, походе, логоровања, сусрете, планинарска такмичења, таборе,
експедиције и друге планинарске акције у земљи и иностранству
- врши обележавање и одржавање планинарскох стаза
- брине о прибављању, коришћењу и одржавању материјалних средстава за планинарске
и друге сродне спортске активности својих чланова
- стара се о одржавању и правилном коришћењу објеката које користи или поседује
- у складу са својим могућностима, гради нове планинарске објекте
- ради на повећењу безбедности планинара али и других посетилаца Општине Бајина Башта, како
превентивно, тако и кроз учешће у спасилачким акцијама
- кроз своје активности врши промоцију Општине Бајина Башта и Националног парка Тара
- обавља и друге послове који су у функцији развоја планинарства
II ПЛАНИНАРСКЕ СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Члан 7.
Планинарски клуб у складу са постављеним циљевима развија следеће планинарске
спортске дисциплине:
Изворне планинарске дисциплине:
1. пешачење у природи,
2. планинарење,
3. планинарска оријентација,
4. планинско трчање,
Техничке планинарске дисциплине:
1. високогорство,
2. алпинизам:
- пењање у стени,
- пењање у леду,
3. Спортско пењање
- на природној стени
- на вештачкој стени
4. кретање кроз кањоне (кањонинг),
5. планински бициклизам,
6. кретање осигураним планинарском путем (via ferratа)
7. турно скијање
III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА

Учлањење и обнављање чланства
Члан 8.
Држављанин Републике Србије или страни држављанин може постати члан Планинарског
клуба под једнаким условима који су утврђени овим Статутом.
Страни држављни који су чланови Планинарског друштва не могу бити бирани у органе
управљања Планинарског клуба.
Учлањење у Планинарски клуб је добровољно и врши се на основу попуњене и потписане
изјаве о приступању (евиденционог листа), којом сваки члан изјављује:
- да прихвата Статут Планинарског клуба, односно да је упознат са својим правима и обавезама,
- да је здравствено и психофизички способан за бављење планинарском активностима,
- да није дисциплински кажњаван, у било ком планинарском клубу,
Планинарски клуб испуњава евиденциони лист за новог члана у електронском облику, који
доставља Планинарском савезу Србије.
Чланови Планинарског клуба могу бити редовни, помажући, почасни и помажући.
Појединац постаје редован члан Планинарског клуба учлањењем и уплатом чланарине за
текућу годину, или обнављањем чланства, уплатом чланарине најкасније до 01.03. текуће године.
Редован члан Планинарског клуба учлањењем добија чланску књижицу оверену печатом
Планинарског клуба, са маркицом Планинарског савеза Србије за текућу годину,
Изјаву о приступању, односно, учлањењу у Планинарски клуб за малолетно лице које није
навршило 14 (четрнаест) година, даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља,
односно старатеља.
Почасни чланови могу бити појединци, и имају сва права као редовни чланови
Планинарског клуба.
Помажући чланови могу бити појединци, предузећа, банке, установе и друга правна лица.
Помажући члан, не може бити биран у органе клуба, учествовати у планинарском и другим
такмичарским активностима, стицање звања водича Планинарског клуба.
Одлуку о утврђивању статуса помажућег или почасног члана доноси Управни одбор.
Помажући и почасни чланови Планинарског клуба не плаћају чланарину.
Припадност почасним и помажућим члановима Планинарског клуба доказује се
планинарском књижицом у којој је утиснут печат Планинарског клуба испод кога пише:
Почасни члан број _______, односно Помажући члан број_______ са потписом председника
Планинарског клуба. Почасни члан добија бесплатно маркицу за текућу годину.
Планинарски клуб води Књигу чланова, која може бити и у електронској форми, у складу са
Законом о спорту, укључујући и податке о њиховом праву управљања Друштвом.
Чланство у Планинарском друштву не може се преносити ни наслеђивати и доказује се
чланском књижицом (картом) и плаћеном чланарином.
Промена клуба
Члан 9.
Члан може да промени Планинарски клуб у складу са посебним Правилником ПСС-а.
Приликом преласка, члан је дужан да достави оверену потврду (или други доказ) планинарског

клуба из којег прелази, са унетим подацима о измиреним материјалним и финансијским
обавезама, о добијеним звањима и признањима, као и до тада изреченим дисциплинским
мерама.
Члану против кога је покренут дисциплински поступак не може се издати потврда (односно
други доказ) до окончања тог поступка и истека изречених дисциплинских мера.
Члан 10.
Чланови Планинарског клуба разврставају се по узрасту и категоризацији у спортским
активностима.
Управни одбор Планинарског друштва доноси одлуку о разврставању чланова по узрасту и
категоризацији у спортским активностима, а на основу норми Планинарског савеза Србије.
Права члана
Члан 11.
Члан Планинарског клуба има право да:
- учествује у доношењу одлука,
- активно учествује у раду Планинарског клуба и остваривању циљева и задатака Планинарског
клуба према својим могућностима,
- стиче звања и признања за спортске активности
- остварује права и повластице које дају планинарске организације својим члановима
- бира и да буде биран у органе Планинарског клубаа и савеза, чији је Планинарски клуб члан,
- предлаже листе кандидата за органе Планинарског клуба,
- да буде обавештен о свим активностима Планинарског клуба и одлукама њених органа.
Члан који платио чланарину у претходној години а није обновио чланарину има право да
учествује у доношењу одлука до 01.03. текуће године. Пре уплате чланарине члан не може
учествовати у активностима клуба за које је по нормама Планинарског савеза Србије неопходна
маркица која доказује плаћену чланарину у клубу за текућу годину.
Дужности члана
Члан 12.
Дужности члана Планинарског клуба су :
- да активно учествује у извршавању свих задатака Планинарског клуба,
- да делује у складу са овим Статутом, правилницима и другим општим актима Планинарског
клуба, и да чува углед и интересе Планинарског клуба и савеза у које је Планинарски клуб
учлањен,
- чува имовину Планинарског клуба, и да са њоме домаћински поступа,
- да уредно плаћа чланарину Планинарског клуба,
- да се понаша морално и спортски,
- негује добре међусобне односе и сарадњу са другим планинарима, и да се придржава
планинарске етике
- да чува планинарске објекте и планинарске терене, и у границама могућности помаже њихово
одржавање, изградњу и обнову,

- да током планинарскох активности води бригу о очувању и заштити природе,
- да заврши основну планинарску обуку,
- да обави периодични лекарски преглед.
Сваки члан Планинарског клуба обавезан је да све предлоге и примедбе на рад
Планинарског клуба и његових органа прво изнесе у писменој форми пред органе Планинарског
клуба.
Престанак чланства
Члан 13.
Чланство у Планинарском клубу престаје:
- смрћу члана,
- иступањем из чланства Планинарског клуба на основу писмене изјаве о иступању
- неплаћањем чланарине за текућу календарску годину до 01.03. текуће године,
- искључењем на основу правоснажне одлуке Већа части.
Искључени члан не може се учланити у други Планинарски клуб нити основати нову до
истека изречене казне.
Престанком својства члана Планинарског клуба престаје и мандат члана у органима и
радним телима Планинарског клуба и савеза, у којима је изабран као представник Планинарског
клуба.
Седнице и састанци
Члан 14.
Седнице органа и редовни састанци чланова Планинарског клуба су по правилу јавни,
уколико органи Планинарског клуба не донесу супротну одлуку.
Редовни састанци у вези са спортским и другим активностима Планинарског клуба
одржавају се по потреби, у дану и времену које одреди Управни одбор Планинарског клуба.
Овим састанцима могу присуствовати и лица која нису чланови Планинарског клуба у циљу
информисања о спортским и планинарском активностима и ради пропаганде активности
Планинарског клуба.
На редовном састанку чланови Планинарског друштва се информишу о:
- донетим одлукама органа Планинарског клуба,
- изведеним акцијама у организацији Планинарског клуба,
- планираним акцијама у организацији Планинарског клуба и условима за учешће у њима,
- осталим питањима у вези са активностима Планинарског клуба.
IV ОРГАНИЗАЦИЈА ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА
Општа организација
Члан 15.
Планинарски клуб организује и спроводи основну планинарску делатност у којој могу

учествовати сви чланови Планинарског клуба и то: рекреативно планинарство, високогорство,
експедиције, турно скијање, планинарска оријентација, пешачке туре и друге сродне спортске
активности.
Планинарски клуб развија и специјализоване активности у којима могу учествовати само
чланови који су завршили обуку према правилницима и програмима одговарајућих комисија
Планинарског савеза Србије, о чему морају имати потврду (алпинизам, спелеологија, слободно
пењање, горска служба спасавања).
Чланови Планинарског клуба који се баве специјализованим активностима дужни су да, на
захтев Планинарског клуба, учествују и помогну извршење сложенијих планинарскох акција
Планинарског клуба.
Чланови Планинарског клуба се добровољно опредељују за рад у некој од спортских
активности.
Члан 16.
Планинарски клуб може образовати једну или више секција, када постоји интерес за
оснивањем истих. Одлуку о оснивању, организацији и престанку рада секције доноси Управни
одбор Планинарског клуба.
Секција је организациони део Планинарског клуба који нема својство правног лица.
Секција има заступника, који извештава Управни одбор о претходним и планираним активностима
секције. Рад секција одвија се у складу са Правилником о раду одговарајуће секције Планинарског
клуба.
Управни одбор по потреби може формирати и сталне или повремене комисије које се баве
одређеном облашћу планинарства или реализацијом одређеног повереног задатка.
Нормативна акта
Члан 17.
Активност Планинарског клуба, остварење утврђених циљева , састанци, скупови и рад
секција и свих органа Планинарског клуба регулисани су нормативним актима и то:
1. Статутом Планинарског клуба
2. Правилницима о раду Секција
3. Правилником о дисциплинској одговорности чланова Планинарског клуба
4. Одлукама органа Планинарског клуба којима се регулишу поједина питања рада
5. Правилницима које усваја Планинарски савез Србије
Измена и допуна Статута
Члан 18.
Иницијативу за доношење, измену или допуну Статута , могу покренути Управни одбор,
Надзорни одбор и председник Планинарског клуба.
Иницијативу за измену и допуну Статута може да покрене и најмање 1/2 чланова Планинарског
клуба. Управни одбор Планинарског клуба разматра поднету иницијативу. На основу прихваћене

иницијативе, Управни одбор припрема нацрт Статута, који се даје на јавну расправу. Јавна
расправа за доношење, измене и допуне Статута подразумева истицање нацрта на интернет сајту
клуба. Јавна расправа траје, по правилу, 15 дана од дана објављивања.
Након спроведене јавне расправе предлог Статута утврђује Управни одбор Планинарског
клуба и даје га на усвајање Скупштини Планинарског клуба.
Члан 19.
Иницијативу за доношење, измену или допуну општих аката, које усваја Управни одбор,
могу дати Управни одбор, Надзорни одбор, председник Планинарског клуба, секција
Планинарског клуба или најмање 1/5 чланова Планинарског клуба.
Текст предложене иницијативе из става 1 овог члана, подноси се на разматрање и усвајање
Управном одбору.
Члан 20.
Општи акти Планинарског клуба морају бити у складу са законима и Статутом Планинарског
клуба.
V УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ ПЛАНИНАРСКИМ КЛУБОМ
Члан 21.
Планинарском клубом управљају чланови Планинарског клуба који поседују чланску карту
Планинарског клуба, са плаћеном чланарином за текућу годину, непосредно и преко изабраних
представника у органима Планинарског клуба.
Органи Планинарског клуба су:
1. Скупштина
2. Управни одбор
3. Председник
4. Надзорни одбор и
5. Веће части.
Чланови органа Планинарског клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују. Планинарском клубу, уколико такву одлуку донесу намерно, или крајњом непажњом.
За штету из претходног става овог члана не сносе одговорност чланови који су били против
доношења штетне одлуке, или су се уздржали од гласања.
Члан 22.
Исто лице може бити бирано у једном мандату само у једном од следећих органа
Планинарског клуба - Управном одбору, Надзорном одбору или Већу части.
Кандидати за следеће органе Планинарског друштва: Управни одбор, Надзорни одбор и Веће
части, морају бити чланови Планинарског клуба најмање у претходне три године, непрекидно.
Органи планинарског друштва

СКУПШТИНА
Члан 23.
Скупштина је највиши орган управљања Планинарског клуба.
Скупштину чине сви редовни и почасни чланови Планинарског клуба, са једнаким правом
гласа.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице се одржавају једном годишње, а ванредне по потреби. Скупштину сазива
Председник Планинарског клуба на основу одлуке Управног одбора. Истовремено са заказивањем
седнице, објављује се и дневни ред, место и време одржавања.
Седница Скупштине заказује, по правилу најмање 7 дана пре одржавања, а објављује се на сајту
Планинарског клуба.
Члан 24.
Скупштина пуноважно одлучује и доноси одлуке када Скупштини присуствује најмање 1/3
чланова Планинарског клуба, са плаћеном чланарином за текућу годину.
Пре почетка рада седнице председник Планинарског клуба у име Управног одбора отвара
седницу и предлаже записничара и два оверача записника. Скупштина доноси одлуку о избору
записничара и оверивача.
У заказано време за почетак рада Скупштине, утврђује се број присутних чланова.
Ако у заказано време за почетак Скупштине не постоји кворум за одлучивање, утврђен Ставом
1. овог члана, помера се почетак рада седнице Скупштине за 15 минута, после чега Скупштина
наставља рад и одлучује, уколико је присутан најмање 1/6 чланова Скупштине. У противном
седница се отказује.
Уколико се не постигне кворум из претходног става председник друштва у року од 15 дана
сазива нову седницу Скупштине, која ће бити одржана у року од од 15 дана од дана заказивања.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Гласање се врши јавно, ако
Скупштина другачије не одлучи.
Рад Скупштине је јаван.
На седници Скупштине води се записник који потписују председавајући и записничар, а
оверавају га два оверача.
Члан 25.
Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње.
По указаној потреби и прихваћеној иницијативи одржаће се потребан број ванредних
седница Скупштине.
Иницијативу за одржавање ванредне седнице Скупштине, подносе Председник, Управни
одбор, Надзорни одбор Планинарског клуба, или најмање 1/3 чланова Планинарског клуба.
Скупштина се мора одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења иницијативе.
Члан 26.
Изборна скупштина одржава се сваке четврте године, у термину редовне годишње

скупштине Планинарског клуба или се по потреби заказује.
Члан 27.
Скупштина бира и разрешава:
- Председника,
- Потпредеседника,
- Секретара,
- чланове Управног одбора,
- чланове Надзорног одбора,
- чланове Већа части.
Члан 28.
Скупштина Планинарског клуба доноси:
1. Статут Планинарског друштва и његове измене и допуне,
2. Усваја Годишњи извештај о раду Планинарског клуба и његових органа,
3. Усваја Годишњи извештај о финансијском пословању Планинарског друштва за претходну
годину,
4. Усваја Завршни извештај о реализацији годишњих и посебних програма који се финансирају из
јавних средстава
5. Одлуке о промени назива и седишта Друштва,
6. Одлуке по приговорима против одлука органа Планинарског клуба,
7. Одлуке као другостепени орган по жалбама на одлуке Већа части,
8. Одлуке о удруживању у планинарске и друге спортске савезе
9. Одлуку о престанку рада Планинарског клуба,
10. Смернице за рад органа Планинарског клуба,
11. Обавља и друге послове од интереса за Планинарско клуба.
Одлуке Скупштине су обавезне за све чланове Планинарског клуба.
Члан 29.
Након избора Председника клуба исти предлаже чланове Управног одбора, Надзорног
одбора и Већа части. Радом скупштине се утврђује да ли се гласа за комплетан састав неког органа
или за поједине чланове.
О предлогу одлука чланови Скупштине се изјашњавају, по правилу, јавним гласањем са :
„За“, „Против“ или „Уздржан“.
Уколико дође до промене једног или више чланова неког од органа Планинарског клуба,
мандат новоизабраног члана траје до краја мандата осталих чланова истог органа.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 30.
Управни одбор је највиши орган Планинарског клуба који руководи, организује и усмерава
рад Планинарског клуба између две Скупштине.

Управни одбор се састоји од 5 чланова.
Чланови Управног одбора су по функцији: Председник, Потпредседник Планинарског
клуба.
Председник Планинарског клуба је по функцији председник Управног одбора.
Члан 31.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена на који је изабран:
- ако поднесе оставку,
- ако га разреши Скупштина, по одредбама Статута или других општих аката.
Члан 32.
Управни одбор припрема и утврђује:
1. Одлуку о сазивању Скупштине,
2. Термин одржавања Скупштине,
3. Предлог дневног реда Скупштине,
4. Предлог аката и одлука за чије је доношење надлежна Скупштина,
5. Потребне одлуке и материјале за седнице Скупштине,
Управни одбор:
1. Образује комисије Планинарског друштва,
2. Предлаже представнике у органе Планинарског савеза Србије и Спортског савеза Бајина Башта,
као и других савеза у које је Планинарски клуб учлањен.
Члан 33.
Управни одбор доноси:
1. Пословник о раду Управног одбора,
2. Годишњи програм рада Планинарског клуба,
3. Календар активности за следећу календарску годину,
4. Одлуку о оснивању секције,
5. Правилник и план рада секција Планинарског клуба,
6. Одлуку о висини чланарине,
7. Одлуке о начину коришћења објеката чији је власник или корисник Планинарски клуб,
8. Правилник о додели признања и награда,
9. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности,
10. Одлуке о свим исплатама које спроводе овлашћена лица,
11. Одлуку о ангажовању и плаћању лица или овлашћених фирми за обављање стручних,
административних и техничких послова за потребе Планинарског клуба,
12. Друге одлуке и закључке у вези функционисања Планинарског клуба.
Члан 34.
Радом Управног одбора руководи председник Планинарског клуба, који је по функцији и

председник Управног одбора.
Управни одбор ради у седницама које се заказују по потреби.
На захтев Надзорног одбора, или најмање 3 члана Управног одбора, председник је
обавезан да закаже седницу Управног одбора.
Управни одбор одлучује на седници, на којој присуствује више од половине чланова
Управног одбора, већином гласова присутних чланова.
Управни одбор о свом раду подноси годишњи извештај Скупштини Планинарског клуба.
ПРЕДСЕДНИК ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА
Члан 35.
Председник Планинарског клуба је заступник Планинарског клуба, и бира га Скупштина
Планинарског клуба. Мандат председника траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
Председник Планинарског друштва је по функцији председник Управног одбора.
Члан 36.
Председник Планинарског клуба:
- представља и заступа Планинарски клуб,
- сазива седницу Скупштине на основу одлуке Управног одбора,
- стара се и одговара за законитост рада Планинарског клуба,
- организује и води активности и пословање Планинарског клуба,
- брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига,
- спроводи одлуке органа Планинарског клуба,
- стара се о спровођењу статута и општих аката Планинарског клуба,
- председава седницама Управног одбора,
- усклађује рад секција и других тела Планинарског клуба,
- потписује сва акта и одлуке у име Планинарског клуба,
- одобрава службена путовања члановима Планинарског клуба,
- финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана и материјалног пословања.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 37.
Надзорни одбор се састоји од 3 члана, чији мандат траје 4 године, са могућношћу поновног
избора.
Надзорни одбор на првој конститутивној седници, бира председника и заменика
председника.
Члан 38.
Надзорни одбор врши увид и надзор рада Планинарског клуба и његових органа. Надзорни
одбор контролише примену Статута, правилника, општих аката и одлука Планинарског клуба.

Надзорни одбор врши увид и контролу финансијско-материјалног пословања и годишњег
завршног рачуна.
Надзорни одбор води записник о свом раду.
Надзорни одбор пуноважно одлучује ако је за одлуке гласала већина чланова.
Председник Надзорног одбора има право присуства седницама Управног одбора, без права
одлучивања.
Члан 39.
Надзорни одбор се стара да не дође до противправног присвајања имовине Планинарског
клуба и несавесног поступања појединаца и органа Планинарског клуба.
Надзорни одбор о својим примедбама обавештава Управни одбор и председника
Планинарског клуба.
Надзорни одбор подноси скупштини Планинарског клуба извештај о свом раду.
Надзорни одбор има обавезу да закаже редовну годишњу, или изборну скупштину
Планинарског клуба, ако то не уради Управни одбор Планинарског клуба у процедури
предвиђеној овим Статутом.
ВЕЋЕ ЧАСТИ
Члан 40.
Веће части се састоји од 3 члана, чији мандат траје 4 године, са могућношћу поновног
избора. Веће части на првој конститутивној седници, бира председника.
Веће части заседа по потреби.
Веће части у свом раду поступа по одредбама Статута и Правилника о дисциплинској
одговорности чланова Планинарског клуба.
Веће части подноси Скупштини Планинарског клуба извештај о свом раду.
Одлуке Већа части пуноважне су, ако је за њих гласала већина чланова.
Члан 41.
Веће части својим одлукама изриче следеће дисциплинске мере:
- интерну опомену
- јавну опомену
- забрану учешћа и организовања акција Планинарског клуба
- забрану обављања функција у Планинарском клубу, на одређено време од 1 до 4 године, или
трајно,
- искључењe из Планинарског клуба, на одређено време - од 1 до 4 године, или трајно,
Члан Планинарског клуба не може бити дисциплински кажњен за дела која нису прописана
општим актима Планинарског клуба,
Одлука Већа части, са образложењем, доставља се Управном одбору и члану према коме је
мера изречена.

Члан 42.
Против одлуке Већа части , незадовољно лице има право писмене жалбе, у року од 15 дана
оддана пријема одлуке.
Жалба се подноси Скупштини Планинарског клуба, преко овог Већа части.
Одлука Скупштине Планинарског клуба је коначна.
Потпредседник Планинарског клуба
Члан 43
Потпредседник Планинарског клуба замењује председника у његовој одсутности или по
његовом овлашћењу у свим његовим правима и дужностима.
Мандат Потпредседника Планинарског клуба траје 4 године, са могућноћу поновног избора.
Секретар Планинарског друштва
Члан 44.
Секретар Планинарског клуба:
- заступа Планинарско клуба у имовинским и другим правним пословима,
- организује обављање стручних и административно-техничких послова за све органе
Планинарског клуба,
- припрема позиве и материјале за све органе Планинарског клуба,
- врши израду записника и одлука свих органа Планинарског клуба,
- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима Планинарског клуба.
Мандат Секретара траје 4 године, са могућношћу поновног избора.
За свој рад одговоран је Председнику и Управном одбору Планинарског клуба.
Члан 45.
Управни одбор Планинарског клуба је овлашћен да ангажује одговарајућа лица за
обављање административно-техничких послова за све органе Клуба, уз одређену материјалну
надокнаду.
За свој рад лица која обављају стручне и административно-техничке послова одговарају
Председнику Планинарског друштва.
Признања
Члан 46.
Планинарима, планинарским и другим организацијама, као и појединцима за
постигнуте резултате и допринос развоју планинарства, Управни одбор у име Планинарског клуба,

према Правилнику о додели признања и награда додељује:
- захвалницу
- плакету.
VI ПЛАНИНАРСКА ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ
Члан 47.
Чланови Планинарског клуба имају право и обавезу да стичу планинарска знања и обучавају
се у планинарском техничким дисциплинама.
Систем обучавања и усавршавања чланова Планинарског клуба садржи семинаре, течајеве,
радионице и друге облике преношења знања и вештина.
Планинарски клуб организује основну планинарску обуку, која је обавезна за све нове
чланове Планинарског клуба, а изводи се на основу Програма и садржаја обуке ПСС.
VII 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 15 и чланом 29.став 1.- 4. Закона о спорту.
Под децом се сматрају лица која имају мање од 16 година старости.
VIII 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 сматра свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту
Републике Србије.
За кршење анти–допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу
са Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије. Допинг контролу спроводи
Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.
Сви чланови Планинарског клуба обавезни су да поштују обавезе предвиђене Законом о
спречавању допинга у спорту и антидопинг правила ПСС.
IX ФИНАНСИРАЊЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ
Члан 50.
Имовину Планинарског клуба чине покретне ствари, планинарска и друга опрема,
материјална добра и права, новчана средства којима Клуб управља и располаже.

Клуб може постати власник и непокретних добара као што су парцеле и објекти.
Планинарски клуб је на дан доношења овог Статута корисник парцеле 2086 КО Растиште и
објекта који се на њој налази, а који су дати на коришћење од стране Општине Бајина Башта.
Члан 51.
Средства за рад Планинарски клуб обезбеђује од:
 чланарине његових чланова
 накнаде за услуге у складу са законом који те услуге регулише
 накнаде од обављања делатности у складу са законом који регулише ту делатност
 прихода сопствених предузећа и других привредних организација
 прилога донатора и спонзора
 добровољних прилога чланова
 остварених пројеката добијених на конкурсима
 давања из буџета
 поклона
 наследних права
 других извора у складу са законом
Члан 52.
Планинарски клуб за стицање средстава за рад, у складу са Законом о спорту Чл.72 став 1.
може непосредно обављати само једну привредну делатност и то: 5520 Одмаралишта и слични
објекти за краћи боравак.
Планинарски клуб може отпочети са непосредним обављањем привредне делатности из
става 1. овог члана тек након уписа у регистар.
Планинарски клуб нема право да добит остварену од привредне делатности расподељује
својим оснивачима, члановима и члановима органа Планинарског клуба.
Члан 53.
Планинарски клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје, у складу са
прописима о рачуноводству и ревизији.
Члан 54.
Овлашћена лица за располагање новчаним средствима са текућег рачуна Планинарског
клуба су: Председник Планинарског клуба, Потпредседник Планинарског клуба и секретар
Планинарског клуба и њихови потписи су депоновани код пословне банке.
Скупштина може, у сврху реализације одређеног програма, као заступника именовати још
једног члана Управног одбора Планинарског клуба.
Рачуноводствено-књиговодствени послови, вођење пословних књига и израда
финансијских извештаја у складу са прописима о рачуноводству и ревизији за потребе
Планинарског клуба, поверавају се овлашћеном правном лицу, или агенцији регистрованој за
вођење рачуноводствено-књиговодствених послова.

X ЈАВНОСТ РАДА
Члан 55.
Рад Планинарског клуба је јаван.
Јавност рада Планинарског клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других
скупова Планинарског клуба, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима
јавног информисања и другим средствима обавештавања.
Чланови Планинарског клуба имају право да буду информисани о раду и пословању
Планинарског клуба, као и другим питањима значајним за ту област.
Члан 56.
Планинарски клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор.
Планинарски клуб има Интернет страницу на којој се објављују одлуке и општа акта Клуба.
Интернет презентација Планинарског клуба је службено гласило Планинарског клуба.
Страница на интернет друштвеној мрежи је гласило Планинарског клуба.
XI ПРЕСТАНАК РАДА ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА
Члан 57.
Планинарски клуб престаје са радом:
- одлуком Скупштине у складу са Законом о спорту
- спајањем са другим удружењем из области спорта.
У случају спајања Планинарског клуба са другим удружењем у области спорта, имовина
постаје заједничка својина удружених чланова, што се утврђује споразумом.
Уколико Планинарски клуб престаје са радом на основу одлуке Скупштине, његова средства
и имовина, после подмиривања обавеза, преносе се на коришћење оном удружењу из области
спорта који у истој одлуци одреди Скупштина.
У случају престанка рада Планинарског клуба, Председник или за то овлашћено лице од
стране скупштине, у року од 30 дана извештава надлежне органе ради брисања Планинарског
клуба из Регистра.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Изборна скупштина за избор органа Планинарског клуба по одредбама овог Статута
спровешће се у року од 7 дана ступања на снагу овог Статута.
Члан 59.
Акти Планинарског клуба морају бити усаглашени са одредбама овог Статута у року од
једне године од дана ступања на снагу овог Статута.
Члан 60.

Тумачење одредаба овог Статута измежу две седнице Скупштине Планинарског клуба даје
Надзорни одбор Планинарског клуба.
Члан 61.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана доношења.
Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут донет на Оснивачкој скупштини
одржаној 22.01.2012. године.
У Бајиној Башти, 22.01.2017. године

Председавајући скупштине
Младенко Марић

