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На основу члана 39. став 1., 40. став 3. и члана 55. став 3.  тачка 1)  Закона о спорту („Службени 

гласник РС“, бр. 10/2016 – у даљем тексту: Закон), Оснивачка Скупштина Планинарског друштва 

„Планинаски дух“, на седници одржаној 29. октобра 2019. године, усвојила је  

  

 

С Т А Т У Т 

 

ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА  „ПЛАНИНСКИ ДУХ“ 

  
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Планинарско друштво „ПЛАНИНСКИ ДУХ“ (у даљем тексту: Друштво) је спортско удружење, 

добровољна недобитна организациција, заснована на слободи удруживања више физичких лица, 

организована на основу Статута Друштва (у даљем тексту: Статут) и основана ради остваривања 

заједничких циљева у области спорта – планинарства. 

Друштво је основано на неодређено време. 
 

Члан 2. 

 

Статут је основни општи акт Друштва, којим се уређује: 

 

1. назив и седиште друштва; 

2. циљеви, садржај активности и одређене спортске гране и спортске дисциплине, односно 

области спорта у којима се остварују спортски циљеви; 

3. органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин 

одлучивања; 

4. поступак усвајања, односно измене и допуне Статута и других општих аката Друштва; 

5. заступање Друштва; 

6. остваривање јавности рада; 

7. услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине чланарине, права 

обавеза и одговорности чланова, посебно малолетних лица; 

8. начин стицања средства за остваривање спортских циљева и располагање средствима; 

9. начин одлучивања о статусним променама; 

10. поступање са имобином Друштва у случају престанка удружења; 

11. поступак усвајања финансијских и других извештаја; 

12. облик и садржај печата; 

13. привредна и друге делатности које Друштво непосредно обавља; 

14. друга питања од значаја за Друштво, као и друга питања утврђена Законом. 

 

Сваки члан Друштва има право да добије примерак Статута Друштва. 

Статут и други општи акти Друштва морају бити сагласни са спортским правилима и Законом. 

Појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица Друштва морају бити у складу са 

Статутом, спортским правилима и Законом. 

Статут се региструје и  објављује на интернет страници Агенције за привредне регистре (у даљем 

тексту: Агенција). 

Сваки члан Друштва може покренути поступак пред месно надлежним основним судом за 

утврђивање ништавности општег акта Друштва који је донет супротно Статуту или спортским 

правилима, у складу са законом којим се уређује рад удружења. 
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I НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА 

 

Члан 3. 

 

Пун назив Друштва је: Планинарско друштво „Планински Дух“. 

Скраћени назив Друштва је: ПД „Планински Дух“. 

О промени назива Друштва, на предлог управног одбора Друштва (у даљем тексту: Управни 

одбор) или најмање једне трећине чланова Друштва, одлучије Скупштина Друштва (у даљем 

тескту: Скупштина).  

Седиште Друштва је у Рибаре, улица Краља Петра I број 63, 35220 Рибаре - Јагодина. 

О промени седишта Друштва, на предлог Управног одбора или најмање једне трећине чланова 

Друштва, одлучује Скупштина. 

У пословној коресподенцији и у јавном иступању Друштво из свој назив наводи и своје седиште. 

Назив на енглеском језику је: Ghost of mountain, скраћено GOM.  
 

Члан 4. 

 

Друштво има заштићен знак и заставу. 

О симболима визуелног идентитета одлучује Управни одбор. 

О начину обележаваља Дана Друштва одлучује Управни одбор. 

 

II  ЦИЉЕВИ, САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ И ОДРЕЂЕНЕ СПОРТСКЕ ГРАНЕ И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ, ОДНОСНО ОБЛАСТИ СПОРТА У КОЈОЈ СЕ ОСТВАРУЈУ СПОРТСКИ 

ЦИЉЕВИ 

 

Члан 5 

Друштво остварује своју улогу кроз: 

1. успостављање организационе структуре, достизање планинарских вештина, знања и 

признања, развијањем спортских активности и делатности од интереса за планинарство; 

2. окупљање чланова свих узрастаи других грађана, који желе да у природи остварују своја 

интересовања за спорт, рекреацију, обуку у планинарским вештинама и знању, дружењу, 

социјализацији и друго; 

3. подстицање развоја спортских такмичења у планинарским дисциплинама; 

4. подстицање развоја квалитетнијих спортиста у планинарству свих узраста, посебно млађих 

перспективних категорија; 

5. неговање и развој планинарске етике и исправан однос према приорди и потреби њеног 

очувања; 

6. ширење знања и подизање свести о вредности планина и природе уопште; 

7. 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; 

8. повезивање Друштва са другим клубовима, организацијама и институцијама које у свом 

раду имају исте или сличне циљеве усмерене ка развоју и заштити природних подручја; 

9. повезивање Друштва са другим националним спортским организацијама које развијају 

спортско-рекреативне дисциплине у природи и планинама; 

10. стварање услова за постисазе врхунских спортских резултата; 

11. реализација планинарских активности чланова Друштва;
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12. организује заједничке излете, походе, успоне, туре, логоровања,  такмичења и друге 

планинарске спортске приредбе, 

13. ствара навике код чланства да слободно време проводе у планинарским и еколошким 

активностима, усклађивање активности својих чланова; 

14. заступање спортских интереса чланова Друштва; 

15. обезбеђивање стручне помоћи члановима у унапређењу њиховог рада; 

16. организација едукације чланова Друштва и других грађана; 

17. јачање спортског морала и спортског духа код својих чланова; 

18. учествовање у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима и теренима који су 

потребни Друштву; 

19. издавање публикација о спортским идругим активностима Друштва; 

20. учествовање у  активностима на заштити животне средине; 

21. обављање и друге активности у циљу развоја планинарског спорта; 

22. унапређење питања од заједничког интереса. 

 

Члан 6. 

 

Спортска грана Друштва је планинарство. 

Друштво, у складу са постављеним циљевима, развија следеће планинарске спортске дисциплине: 

 Изворне планинарске дисциплине: 

1. пешачење у природи, 

2. планинарење, 

3. планинарска орјентација,  

4. планинаско трчање. 

 Техничке планинарске дисциплине: 

1. Високогорство, 

2. Алпинизам: 

  пењање у стени, пењање у леду и драј тулинг. 

3. Спортсо пењање: 

  спортско пењање на природној стени, спортско пењање на вештачкој стени 

4. Планинарска спелеологија, 

5. Турно скијање 

6. Кретање кроз кањоне (кањонинг) и  

7. Планинаски бициклизам 
 

Члан 7. 
 

Друштво може учествовати на такмичењима у следећим дисциплинама: 

1. планинарски трекинг, 

2. планинарска орјентација, 

3. спортско пењање на природној стени, 

4. пењање у леду и драј тулинг, 

5. планинарски вишебој, 

6. турно скијање, 

7. планинарски трекинг 

8. планинарско трчање, 

9.  и у другим дисциплинама од интереса за планинарску организацију. 

 

III  ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, НАЧИН ИЗБОРА И РАЗРЕШЕЊА, ТРАЈАЊЕ 

МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 
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Члан 8 

 

Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части. 

 

Члан 9. 

 

Члан органа Друштва може бити само члан Друштва. Одлуке органа Друштва уносе се у књигу 

одлука. 

Чланови органа друштва имају посебне дужности према Друштву у погледу дужности пажње, 

дужности пријављаивања пословаи радњи у којима имају лични интерес, дужности избегавања 

сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања забране конкуренције. 
 

Члан 10. 
 

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови управе и Скупштине. 

Чланови управе Друштва, укључујући и заступника и ликвидационог управника Друштва не могу 

бити следећа лица: 

1. оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени 

или чланови спортеке организације која се такмичи у истом рангу такмичења; 

2. чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, однсоно службена лица 

организације у области спорта која управља спорском лигом; 

3. лице које врши функцију у органу политичке странке; 

4. власници и чланови органа спортских кладионица, као и запослени у спортској 

кладионици; 

5. спорстки посредници у одговарајућој грани спорта; 

6. која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за 

следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојнићка крађа, разбојништво, 

утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена, 

зеленаштво, омогућавање употребе допинг средства, неовлашћена производња и стављање 

у промет допинг средства, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу 

и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде.; 

7. која не могу бити чланови органа привредних друштва или удружења у складу са законом 

којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. 
 

Члан 11. 

 

Чланови органа Друштва, односно заступник има право гласа на седници органа Друштва кад се 

одлучује о: 

1. покретању спора или одустајању од спора против њега; 

2. одобравању послова између њега и Друштва у случају сукоба интереса, односно постојања 

личног интереса при одлучивању; 

3. његовој одговорности или разрешењу. 
 

СКУПШТИНА 
 

Члан 12. 

 

Скупштина је највиши орган управљања у Друштву. 

Скупштину сачињавају сви пунолетни редовни чланови Друштва. 
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Члан 13. 

 

Скупштина Друштва: 

- усваја Статут и измене и допуне Статута Друштва и даје његова тумачења, 

- доноси Пословник о свом раду, 

- усваја план и програм рада, односно развоја Друштва, 

- усваја друге опште акте, као и спортска и друга правила понашања, 

- разматра и усваја финансијски план и извештај о материјално-финансијском пословању 

Друштва и годишњи извештај о раду, 

- одлучује о отуђењу имовине Друштва, 

- одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва, 

- разматра и усваја извештаје Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части, 

- одлучује о инвестиционим захватима веће вредности на објекту које Друштво користи, 

- бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части, 

- бира председника Друштва и потпредседника, у складу са чл. 23. став 1. овог статута, 

- именује и разрешава лица за заступање Друштва, 

- одлучује о жалбама на одлуке Већа части, као другостепени орган, 

- одлучује о избору почасних и заслужних чланова и додели признања члановима Друштва, 

- одлучује о удруживању у гранске савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству и 

- одлучује о потписивању уговора о пријатељским односима са планинарским, другим 

спортским, еколошким и сличним друштвима и организацијама у земљи и иностранству. 
 

Члан 14 
 

Скупштина ради на седницама, сазива се по потреби, а најмање једном годишње. 

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне. 

Редовна седница Скупштине се одржава крајем текуће или почетком наредне године. 

Редовну и ванредну седницу Скупштине сазива председник Друштва или друго овлашћено лице, а 

према одлуци Управног одбора. 

О одржавању седнице Скупштине чланство се обавештава на редовним састанцима Друштва, са 

местом и временом одржавања и предлогом дневног реда, односно путем средстава јавног 

информисања (тв, радио, интернет страница…) 

Скупштина на којој се бира најмање половина чланова органа Друштва је изборна. 

Ванредна седница Скупштине се обавезно сазива у року од 15 дана на образложени предлог, у 

којем се морају навести питања чије се разматрање предлаже. 

Предлог из претходног става могу дати: Управни и/или Надзорни одбор, или најмање 1/3 (једна 

трећина) чланова Скупштине или чланови оснивачи. 

У случају да председник Друштва не сазове ванредну седницу Скупштине у року из става 7. овог 

члана, сазива је Надзорни  одбор у року од наредних 15 дана. 

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

У случају да се ванредна седница Скупштине не одржи због недостатка кворума или се не усвоје 

предлози предлагача, нова ванредна седница Скупштине са истим дневним редом не може се 

сазвати у наредних шест месеци.   

 

Члан 15. 

 

Радом Скупштине руководи председник Друштва до избора радног председништва. 

О току рада седнице Скупштине води се записник, а може се снимати и аудио-визуелним 

средствима. 
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Записник садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге са именима 

предлагача и донете одлуке. 

Записник о раду Скупштине потписују записничар, оверивачи записника и председавајући. 

Одлуке Скупштине потписује председавајући Скупштине. 

Сваки члан Скупштине, на основу образложеног предлога, има право увида у записник. 

 

Члан 16. 

 

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање 1/2 (једна половина) чланова Скупштине 

који су уписани у Књигу чланова Друштва. 

Уколико у заказано време нема кворума из става 1. овог члана, Скупштина почиње са радом после 

15 минута и пуноправно одлучује ако је присутно више од 1/4 (једне четвртине) чланова 

Скупштине. 

Уколико за одржавање редовне седнице Скупштине није испуњен услов из става 1. или 2. овог 

члана, председник Друштва сазива нову седницу Скупштине у року од 15 дана, која ће бити 

одржана у року од 15 дана од дана заказивања. 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине, јавним или тајним 

гласањем. 

За одлуку о усвајању и изменама и допунама Статута и статусним променама Друштва, мора се 

изјаснити већина укупног броја чланова Скупштине. 

За одлуку о престанку рада Друштва, писмено се мора изјаснити најмање 2/3 укупног броја 

чланова Скупштине. 

Рад Скупштине ближе се уређује Пословником, кога на седници доноси Скупштина. 

  

Члан 17. 

 

Скупштина тајним гласањем бира Управни и Надзорни одбор и Веће части. 

Уколико при избору органа у првом кругу гласања није изабран председник, потпредседник или 

потребан број чланова Управног и Надзорног одбора или Већа части, приступа се другом кругу 

гласања за све кандидате који нису имали довољан број гласова. 

Уколико ни у другом кругу није изабран ниједан кандидат за председника, потпредседника или 

потребан број чланова Управног и Надзорног одбора и Већа части, понавља се поступак 

предлагања и гласање, све док се не изабере председник Друштва, потпредседник Друштва и 

потребан број чланова наведених органа. 

За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. 

Одлуком о образовању комисије утврђује се њен састав и делокруг рада. 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан 18. 
 

 

Управни одбор је извршни орган управљања Друштвом. 

Управни одбор броји 3 (три) чланова. 

Управни одбор Друштва чине: председник (уједно и председник Друштва), начелник Друштва и 1 

(један) члана.    

Члан Управног одбора не може бити истовремено и члан Надзорног одбора или Већа части. 

 

Члан 19. 

 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године. 
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Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена: 

- ако поднесе оставку, 

- ако га опозове Скупштина и 

- због настајања околности  које му онемогућавају рад. 

Члану Управног одбора који неоправдано изостане са три узастопне седнице, или са пет седница у 

току исте календарске године престаје мандат, а Управни одбор се обраћа кандидату за члана 

Управног одбора који није изабран на последњој изборној скупштини са највећим бројем гласова 

и уколико то лице писаним или електронским путем потврди сагласност, увршћује га у састав 

Управног одбора до истека мандата Управног одбора. 

 

Члан 20. 

 

Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби. 

Седнице Управног одбора сазива председник, односно потпредседник у одсуству председника или 

по овлашћењу председника. 

Седница Управног одбора се обавезно сазива и на захтев Надзорног одбора или најмање 3 (три) 

члана Управног одбора. 

 

Члан 21. 

 

Управни одбор пуноправно одлучује када је на седници присутно више од половине укупног броја 

чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова. 

Управни одбор доноси општа акта из своје надлежности већином гласова од укупног броја 

чланова. 

У случају потребе за хитним доношењем појединачне одлуке, Управни одбор може одржати 

електронско гласање, а одлука се сматра донетом уколико за њу гласа више од половине чланова 

Управног одбора, о чему писани  записник саставља председник Друштва. 

 

Члан 22. 

 

Управни одбор: 

- утврђује предлог Статута Друштва и предлог програма развоја Друштва, 

- доноси Пословник о раду Управног одбора, 

- предлаже Скупштини оснивање предузећа, односно других привредних субјеката, 

- припрема предлоге других општих аката Друштва из надлежности Скупштине, 

- спроводи одлуке и закључке Друштва, 

- успоставља сарадњу са државним и органима локалне самоуправе, привредним субјектима, 

туристичким, стручним, образовним, научним и др. организацијама у циљу успешног 

остваривања програма развоја и реализације планираних активности Друштва, 

- усваја предлог финансијског плана и завршног рачуна Друштва и стара се о извршењу 

финансијског плана, 

- управља имовином Друштва и доноси све материјално-финансијске одлуке, 

- образује комисије за поједине области и друга стална или повремена радна тела и уређује 

унутрашњу организацију рада Друштва, 

- доноси Правилник о организацији планинарских активности Друштва и друге правилнике 

о организацији активности у појединим областима, које предлажу комисије и друга радна 

тела, 

- на предлог Председника или организатора планинарских активности одлучује о 

организовању планинарских активности које нису обухваћене годишњим планом, 

- одлучује о пријему у чланство Друштва, 
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- сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања прописа и Статута Друштва и 

омогућује му увид у свој рад, 

- припрема предлоге за награде и признања Друштва, која додељује Скупштина, 

- додељује друштвена признања и награде појединцима и организацијама, 

- бира представнике Друштва за органе гранских савеза чији је Друштво члан, 

- даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Друштво, 

- одлучује о висини чланарине у Друштву за поједине категорије чланова, 

- одлучује о организовању спортских манифестација и учешћу Друштва на истим, 

- утврђује предлоге за почасне чланове, предлаже чланове за признања Друштва, као и за 

дисциплинске мере, 

- организује израду и предлаже годишњи план акција и других планинарских активности, 

- стара се о извршењу годишњег плана акција,  

- подстиче, организује и координира планинарске акције, 

- одрећује водиче на стази, обезбеђује стручно вођење акција и одговара за безбедност 

учесника на пешачким стазама, 

- води евиденцију о изведеним акцијама, ванредним догађајима на акцијама, постигнутим 

резултатима и учешћу појединих чланова Друштва, 

- прима извештаје о изведеним акцијама и доставља их надлежним органима, 

- сачињава месечне, периодичне и годишње извештаје за све спортске активности, 

- стара се о јавности рада и афирмацији рада и активности Друштва, 

- врши и друге послове, који су му Статутом или одлукама Скупштине стављени у 

надлежност. 

 

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије и 

друга радна тела.  

Одлуком о образовању комисије, односно радног тела, утврђује се њен састав, делокруг рада и 

подношење извештаја. 
 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Члан 23. 

 

Председника Друштва бира Скупштина Друштва. 

Управни одбор или други иницијатори предлажу једног или више кандидата за Председника 

Друштва. 

Мандат председника Друштва траје 4 (четири) године и може поново бити биран на функцију. 

Председник Друштва за свој рад одговара Скупштини и Управном одбору Друштва. 

  

Члан 24. 

 

Председник Друштва: 

- представља и заступа Друштво, 

- руководи радом Друштва и усклађује активности органа Друштва, 

- одговара за рад Друштва, поштовање закона, Статута и др. правила Друштва; 

- сазива седнице Скупштине Друштва у складу са Статутом и Пословником Скупштине, 

- сазива и председава седницама Управног одбора, 

- потписује општа акта и одлуке које доноси Управни одбор Друштва, 

- подноси Скупштини Друштва годишњи извештај о раду и предлаже годишњи програм 

рада и финансијски план, 

- организује, усмерава и координира сарадњу са надлежним органима и организацијама, 



9 

- остварује спортску и друштвену сарадњу, 

- одобрава службена путовања у земљи, 

- наредбодавац је за извршење финансијског плана, 

- обавља и друге послове одређене овим Статутом и другим правилима  Друштва.  

  

Члан 25. 

 

Председник Друштва може одређена овлашћења из свог делокруга пренети на потпредседника  и 

чланове Управног одбора Друштва. 

У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених стручних послова, председник 

Друштва, по одлуци Управног одбора, именује стручне сараднике за поједине области. 

  

Члан 26. 

 

Због теже повреде етике и кршења Сатута и других општих аката Друштва, одлуком Управног 

одбора Друштва, председник може бити суспендован, а сва његова овлашћења, до избора новог 

председник, преузима потпредседник Друштва. 

Председник Друштва може у сваком тренутку поднети писану оставку. 

Оставку председника усваја Скупштина на првој наредној седници, без отварања расправе. 

Оставком председника, сва његова овлашћења од дана констатовања оставке од стране Управног 

одбора до избора новог председника, преузима потпредседник Друштва. 

  

НАЧЕЛНИК ДРУШТВА 

 

Члан 27. 

 

Начелник Друштва: 

1. оперативно припрема и спроводи планинарске и излетничке активности Друштва; 

2. учествује у стручном оспособљавању планинара; 

3. сачињава план обележавања, чувања и одржавања планинарских стаза, путева, 

трансверзала и смерова; 

4. обавља и друге послове, у складу са Законом и Статутом. 
 

 

СЕКРЕТАР ДРУШТВА 

 

Члан 28. 

Секретар Друштва: 

1. обавља административне послове за рачун Друштва; 

2. обавља нормативне послове за рачун Друштва; 

3. припрема седнице Управног одбора и Скупштине; 

4. води рачуна о исправности и уредности евиденција Друштва; 

5. обавља и друге послове, у складу са Законом и Статутом. 

 

Члан 29. 

 

Друштво може образовати један или више огранака (секција, комисија, подружница и др.) које се 

уписују у Регистар удружења у области спорта и то за: 

1. алпинизам; 

2. спелеологију; 

3. спортско пењање; 
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4. планинарење и планинарске трансверзале; 

5. високогорство; 

6. односе са јавношћу и маркетинг 

7. и друго. 

Огранци (секције, комисије, подружнице и др.) 

1. чине три члана, председник и два члана; 

2. именује их и разрешава својом одлуком Управни одбор; 

3. делокруг рада им прописује својом одлуком Управни одбор; 

4. право приступа имају сви чланови Друштва; 

Огранци (секције, комисије, подружнице и др.) су радна тела Управног одбора Друштва, који их 

по потреби формира, организује, надгледа и укида. 
 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

члан 30. 

 

Надзорни одбор је орган Друштва који врши контролу финансијског пословања, спровођења 

Статута и усаглашеност општих аката из надлежности Управног одбора са Статутом.  

  

Члан 31. 

 

Надзорни одбор чине 3 (три) члана: председник, и два члана. Члан Надзорног одбора не може 

истовремено бити и члан Управног одбора или Већа части. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године. 

Мандат члана Надзорног одбора престаје пре истека времена: 

- ако поднесе оставку, 

- ако га опозове Скупштина и 

- због настајања околности  које му онемогућавају рад. 

Рад Надзорног одбора ближе се уређује пословником који доноси Надзорни одбор. 

Конститутивној седници председава најстарији члан Надзорног одбора. 

Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора. Надзорни одбор доноси 

одлуке већином гласова. 

На сваком састанку Надзорног одбора морају бити присутна 3 (три) члана. 

  

Члан 32. 

 

Надзорни одбор: 

- надгледа и контролише материјално-финансијско пословање Друштва, 

- надгледа и контролише спровођење програма рада и рад органа Друштва, у смислу 

законитости, 

- прати примену општих аката, спровођење одлука и закључака Скупштине, Управног 

одбора и др. органа Друштва и гранских савеза, 

- даје тумачење појединих одредби Статута, између две седнице Скупштине, 

- изриче мере упозорења члановима и органима Друштва у случају неиспуњења статутарних 

обавеза и иницира или сазива ванредну седницу Скупштине, када се за то стекну услови из 

чл. 14. Статута. 

 

Члан 33. 

 

Сви органи Друштва обавезни су да Надзорном одбору омогуће несметан увид у њихов рад. 
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Надзорни одбор информише Управни одбор о питањима из свог делокруга најмање једном 

годишње. 

Надзорни одбор подноси Скупштини Друштва писани извештај о питањима из свог делокруга 

најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања извештаја о раду Друштва. 

  

ВЕЋЕ ЧАСТИ 

  

Члан 34. 

 

Веће части је првостепени орган Друштва за разматрање дисциплинских грешака чланова 

Друштва. 

  

Члан 35. 

 

Веће части чине 3 (три) члана: председник, и два члана. 

Чланови Већа части бирају из свог састава председника Већа части. 

Мандат чланова Већа части траје 4 (четири) године. 

Мандат члана Већа части престаје пре истека времена: 

- ако поднесе оставку, 

- ако га опозове Скупштина и 

- због настајања околности  које му онемогућавају рад. 

Конститутивној седници председава најстарији члан Већа части. 

Члан Већа части не може истовремено бити и члан Управног или Надзорног одбора. 

Веће части одлуке доноси већином гласова. 

На сваком састанку Већа части морају бити присутна 3 (три) члана. 

  

Члан 36. 

 

На основу писмене пријаве Надзорног или Управног одбора, Председника, организатора акције, 

водича или члана Друштва, Веће части може одлучити да: 

- одбаци пријаву као неосновану, у целости или делимично, 

- усвоји пријаву, у целости или делимично. 

Веће части у првостепеном поступку може изрећи дисциплинске мере из члана 21. Статута. 

 

Члан 37. 

 

На изречену дисциплинску меру Већа части, члан Друштва има право жалбе Скупштини Друштва. 

Жалба на одлуку Већа части доставља се Скупштини преко Већа части, у року од 15 дана од дана 

пријема писменог отправка одлуке. 

До одлуке Скупштине Друштва, као другостепеног органа, одлука Већа части је пуноважна. 
 

 IV ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ОДНОСНО ИЗМЕНА И ДОПУСНА СТАТУТА И ДРУГИХ 

ОПШТИХ АКАТА ДРУШТВА 
 

Члан 38. 

Поступак усвајања, односно измена и допуна Статута врши Скупштина на седници скупштине у 

скаду са Закон и Статутом. 

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута и статусним променама доноси се 

већином гласова од укупног броја чланова скупштине. 

Поступак усвајања, односно измена и допуна других општих аката Друштва врши Управни одбор, 

на седницама Управног одбора у складу са Законом и Статутом. 
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 V ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА 
 

Члан 39. 
 

Председник и начелник су уједно и заступници Друштва. 

На поступак избора заступника, сходно се примењују одредбе Статута које прописују избор 

председника. 
 

Члан. 40. 
 

На мандат заступника, сходно се примењују одредбе Статута које прописују мандат председника и 

мандат начелника. 

Заступник се стара и одговара за законитост рада Друштва, организује и води активности и 

пословање друштва, брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига, 

сходно одлуке органа Друштва. 

За заступника може бити одређено само потпуно пословно способно физичко лице. 

Одредбе Статута које ограничавају овлашћења заступника немају правно дејство према трећим 

лицима. 

Правни послови које заступник закључије у име и за рачун Друштва обавезују Друштво и ако нису 

у оквиру циљева Друштва, осим ако Друштво докаже да је треже лице знало да је тај посао изван 

циљева Друштва или према околностима случаја могло знати. 

Ако заступник у року трајања мандата престане да испуњава услове да буде заступник у складу са 

законом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова. 

Скупштина може разрешити заступника и пре истека мандата на који је именоован, без навођења 

разлога. 

Заступник може у свако доба дати оставку Друштву писаним путем. 

Оставка заступника производи дејство у односу на Друштво даном подношења, осим ако у њој 

није наведен неки каснији датум. 

Оставка заступника региструје се у складу са Законом којим се уређује поступак регистрације у 

Агенцији. 

Ако је једини заступник Друштва дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове које 

не трпе одлагање до именовања новог заступника, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те 

оставке у складу са Законом којим је урешен поступак регистрације у Агенцији. 

Ако је Друштво остало без јединог заступника, а нови заступник није регистрован у Регистру у 

даљем року од 60 дана, сваки члан Друштва може тражити да суд у ванпарничном поступку 

постави привременог заступника Друштва. 

Поступак из предходног става овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у 

року од осам дана од дана пријема захтева. 

Ако је друштво остало без јединог заступника, а нови заступник не буде регистрован у Регистру у 

даљем року од шест месеци, Друштво престаје. 

 

Члан. 41. 

 

Заступник је дужан да информише органе Друштва, о активностима и делатностима Друштва и 

његовом финансијком пословању. 

Уколико Скупштина, односно једна трећина чланова Друштва захтева добијање података из става 

1. овог члана, заступник је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана 

од дана подношења захтева. 
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V ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА 

 

Члан. 42. 
 

Рад Друштва је јаван. 

Јавност рада Друштва обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у Друштву, 

благовременим објављивањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног 

информисања и другим средствима обавештавања. 

Друштво има сопствену интернет страницу, а може имати и друго гласило, чије садржаје и називе 

утврђује Управни одбор Друштва.  
 

 

VI УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, УТВРЂИВАЊЕ 

ВИСИНЕ ЧЛАНАРИНЕ, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА, ПОСЕБНО 

МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА 

 

Члан. 43. 
 

Чланство у Друштву је добровољно и остварује се учлањењем. 

Физичко лице може постати члан Друштва независно од пола и година старости, у складу са 

Законом и овим Статутом, на основу попуњене и потписане приступнице за учлањење и 

евиденционог листа који се у елетронском или писаном облику доставља  Савезу, лекарског 

уверења  и плаћене чланарине за текућу годину. 

Чланови друштва могу бити држављани Србије, а страни држављани у складу са условима које 

пропише Планинарски савез Србије и прописима о боравку и раду странаца. 

Чланство у Друштву се не може преносити или наследити. 

Потписивањем приступнице, сваки члан изјављује да прихвата Статут Друштва и да је упознат са 

својим правима, обавезама и дужностима. 

О пријему новог члана одлучује Управни одбор Друштва. 

Податке о примљеном члану у Књигу чланова, у складу са Законом, уноси председник Друштва и 

испуњава евиденциони лист, који у електронском облику доставља Планинарском савезу Србије. 

За приступање чланству малолетног лица, које није навршило 14 година, осим приступнице из 

става 2. овог члана, потребна је писмена сагласност родитеља или старатеља. 

Чланство у Друштву је основ за изборне функције, учешће на активностима, вођење акција и за 

школовање и усавршавање. 

  

Члан 44. 

 

Чланови Друштва могу бити: редовни и почасни. 

Статус редовног члана Друштва регулисан је чланом 43. Статута. 

Почасни члан Друштва може бити појединац, који је дао значајан допринос развоју Друштва. 

Предлог за почасне чланове утврђује Управни одбор, а одлуку доноси Скуштина. 

Почасни чланови имају право да учествују у раду Друштва, без права да бирају и буду бирани у 

органе управљања. 

Почасни чланови не плаћају чланарину. 

Почасним члановима се издаје чланска легитимација са уписом статуса и редним бројем.  

  

Члан 45. 
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Друштво води евиденцију својих чланова (Књига чланова) и друге битне евиденције у складу са 

Законом и актима надлежних гранских савеза. 

Друштво је дужно да се упише у матичну евиденцију, у складу са Законом. 

Одлуке органа Друштва обавезно се уносе у Књиге одлука које воде ти органи. 

  

Члан 46. 

 

Права чланова Друштва су да: 

- равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева и програма Друштва, 

- непосредно учествују у одлучивању на Скупштини, а посредно преко бираних лица у 

одлучивању органа управљања, 

- бирају и буду бирани у органе управљања и радна тела  Друштва, 

- иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика рада у Друштву, 

- користе стручну и другу помоћ, 

- остварују увид у рад Друштва и његових органа и 

- учествују, у складу са својим интересовањем, у активностима Друштва. 

  

Обавезе чланова Друштва су да: 

- делују у складу са Статутом, правилницима Друштва и Планинарског савеза Србије и 

активно доприносе остваривању циљева Друштва, 

- уредно и благовремено плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад Друштва, 

- заврше основну планинарску обуку и стручно се усавршавају за бављење планинарским 

дисциплинама, 

- у међусобном односу придржавају планинарске етике, негују односе сарадње са другим 

планинарима и поштују спортски морал и спортски дух, 

- међусобно сарађују ради остваривања циљева Друштва, 

- учествују у утврђивању плана и програма рада Друштва, 

- током планирских активности и боравка у природи воде бригу о очувању и заштити 

природе, 

- се пријаве за категоризацију спортиста, одмах по испуњењу услова, 

- испуњавају обавезе утврђене општим актима Друштва, 

- чувају спортски и друштвени углед Друштва, 

- извршавају одлуке органа Друштва, 

- учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Друштва, 

- добровољним  радом и ангажовањем учествују у стварању услова за реализацију 

             циљева и програма рада Друштва и 

- обављају и друге активности у циљу развоја Друштва. 

  

Члан 47. 

 

Својство члана Друштва престаје: 

- иступањем из Друштва или узимањем исписнице ради преласка у друго друштво 

             или клуб, 

- неплаћањем чланарине за текућу годину у прописаном року (по извршеној уплати  

             чланарине, чланство у Друштву се активира), 

- искључењем из Друштва, 

- смрћу и 

- престанком рада Друштва. 

 

Искључени члан не може постати члан друге основне планинарске организације нити основати 

нову до истека изречене казне. 
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Престанком својства члана, члану Друштва престаје и мандат у органима и радним телима 

Друштва. 

  

Члан 48. 

 

Писмени захтев члана Друштва за иступање решава Управни одбор. 

За иступање малолетног члана (до 14 година) није потребна сагласност законског заступника.  

 

Члан 49. 

 

За кршење одредби Статута, Закона, статута Планинарског савеза Србије, других аката Друштва 

или гранских савеза, члану Друштва се могу изрећи следеће дисциплинске мере: 

- интерна опомена, 

- јавна опомена,     

- забрана обављања дужности у органима, службама и радним телима Друштва на одређено 

време од 1 до 4 године или трајно, 

- искључење из Друштва  за период од 1 до 4 године и 

- трајно искључење из Друштва. 

Одлуку о дисциплинској мери члану Друштва, на предлог органа Друштва или гранског савеза, 

доноси Веће части Друштва. 

Жалбу на одлуку о дисциплинским мерама, члан подноси Скупштини Друштва. 

  

Члан 50. 

 

Члан Друштва може бити искључен из Друштва због: 

- непоштовања Статута и других општих аката Друштва, 

- значајне материјалне и моралне штете нанете Друштву, 

- излагања другог члана Друштва активностима које могу да му угрозе или погоршају 

здравствено стање и 

- теже повреде правила понашања на активностима Друштва. 

  

Члан 51. 

 

Чланови чије је чланство у Друштву престало, немају право на повраћај уплаћене чланарине. 

  

Члан 52. 

 

Престанак својства члана Друштва не ослобађа бившег члана Друштва одговорности за негативне 

последице рада у Друштву у периоду док је био члан  Друштва. 

 

Члан 53. 

 

Водич, организатор акције или друго лице у Друштву које спортисту изложи спортским 

активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање, чини тежу повреду 

својих обавеза за коју му се може изрећи нека од мера предвиђених чл. 49. Статута, укључујући и 

меру искључења из Друштва. 

  

Члан 54. 
 

Висину годишње чланарине прописује управни одбор доношењем одлуке. 
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Управни одбор је у обавези да, најкасније до 31. децембра за текућу годину, донесе одлуку о 

висини годишње чланарине за наредну каледанрску годину. 

Висина месечне чланарине не може бити за малолетне спортисте већа од једне десетинепросечне 

зараде на нивоу Републике Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове 

статистике за претходну буџетску годину. 
 

 Члан 55. 

 

Сви чланови друштва су у остваривању права и испуњавању обавеза једнаки. 

Забрањена је било каква дискриминација према било ком члану Друштва, у погледу његовог пола, 

порекла, узраста, телесних и душевних недостатака, образовања, професије, социјалног статуса, 

као и верских, сексусалних, националних, културних и других опредељења и убеђења. 

 

Члан 56. 

 

Члановима Друштва забрањено је да приликом организације и извођења планинарских, 

алпинистичких и излетничких активностикао и приликом ангажовања у Друштву, буду под 

дејством алкохола, наркотика, опијата и недозвољених стимулативних средстава. 

 

VIII НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СПОРТСКИХ ЦИЉЕВА И 

РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА 

 

Члан 57. 

 

Друштво може стицати средства и остваривати приходе од прилога, чланарине, донација и 

поклона, субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, услуга, спонзорства и 

других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности и активности, у 

складу са законом. 

Средства из става 1. овог члана својина је Друштва. 

Располагање имовином Друштва супротно одредбама Закона ништавно је. 

Имовином Друштва управља и располаже Управни одбор, на основу закон аи Статута. 

 

Члан 58. 

 

Друштво може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са Законом, ради 

прибављања средстава потребних за остваривање својих спортских циљева. 

 

Члан 59. 

 

Имовина Друштва може се користити једино за остваривање циљева утврђених Статутом. 

Имовина Друштва не може се делити његовим члановима. 

Приходи остварени обављањем делатности Друштва користе се искључиво за остваривање 

статутарних циљева Друштва. 

Одредбе ст. 1-3. овог члана не односе се на давање члановима пригодних награда и накнада 

оправданих трошкова насталих остваривањем стстутарних циљева Друштва (путни трошкови, 

дневнице, трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза према члановима уговорнеих у 

складу са овим законом и исплату зарада запосленима. 

 

Члан 60. 
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Друштво води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о 

рачуноводству. 

Годишњи финансијски извештај Друштва објављује се на интерент страници Агнеције за 

привредне регистре, у складу са законом. 

 

IX НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА 

 

Члан 61. 

 

Статусне промене Друштва јесу: припајање, спајање, подел и одвајање. 

Статусном променом Друштво преноси целу своју имовину или њен део на једно или више 

постојечих или нових спортских удружења, која су његови општи правни следбеници. 

 

Члан 62. 

 

О статусним променама, на основу писаног предлога Управног одбора или најмање једне трећине 

чланова Друштва, одлучује Скупштина. 

На поступак доношења одлука о статусним променама примењују се одредбе Статута о раду 

скупштине. 

 

X ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ ДРУШТВА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА УДРУЖЕЊА 

 

Члан 63. 

 

Друштво престаје: 

1. ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а надлећни орган Друштва 

не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана; 

2. ако Скупштина донесе одлуку о престанку Друштва. Одлука Склупштине о престанку 

Друштва доноси се двотрећинском већином гласова од укупног броја чланова Скупштине; 

3. сататусном променом и променом правног облика коа води престанку Друштва; 

4. ако му је изречена мера забране обављања спортских активности и делатности због тога 

што не испуњава услове за њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мери не 

испуни те услове; 

5. ако му је забрањен рад; 

6. ако се утврди да је престао са радом; 

7. у другим случајевима утврђеним законом, оснивачким актом или Статутом који су 

наведени као основ за престанак Друштва; 

8. стечајем. 

Друштво престаје брисањем из Регистра. 

 

Члан 64. 

 

У случају престанка рада Друштва, имовина Друштва, која преостје после намирења повероца, 

ликвидациони управник преноси на Планинарски савез Србије. 

 

XI ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА 

 

Члан 65. 

 

Управни одбор води пословене књиге и подноси финасијске и друге извештаје на усвајање 

Скупштини у складу са прописима о рачуноводству. 
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Скупштина усваја финасијске друге извештаје у складу са одредбама Статута које које регулишу 

рад Скупштине. 

Годишњи финасијски извештај Друштва објављује се на интернет страници Агенције, у складу са 

законом. 

Уколико скупштина донесе одлуку о учествовању Друштва у статусној промени Управни одбор 

сачињава финасијски и ревизорски извештај према стању на дан доношења одлуке о спајању, 

припајању, подели и одвајању, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији и предаје га 

Скупштини на усвајање. 

 

XII ОБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА 

 

Члан 66. 

 

Друштво има печат и штамбиљ. 

Печат друштва је округлог облика на коме је исписан назив и седиште Друштва. 

Друштво има штамбиљ правоуганог облика на коме је исписан назив и седиште Друштва и 

остављен простор за број и датум. 

О промени печата и штабиља Друштва, на основу Закона и Статута, одлучује Управни одбор. 

 

XIII ПРИВРЕДНА И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ДРУШТВО НЕПОСРЕДНО ОБАВЉА 

 

Члан 67. 

 

Друштво непосредно не обавља привредне делатности. 

 

Члан 68. 

 

Спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање спортских 

активности, односно омогућава њихово обављање. 

Друштво непосредно обавља следеће спортске делатности: 

1. организовање спортских припрема и спорских приредба (републичке, традицоиналне и 

планинарске акције Друштва); 

2. стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области спорта 

(основна планинарска обука); 

 

 

XIV ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВО, КАО И ДРУГА ПИТАЊА УТВРЂЕНА 

ЗАКОНОМ 

 

Члан 69. 

 

Стручни рад у спорту, у смислу Закона, посебно обухвата: планирање и спровођење спортских 

активностидеце и омладине, рекреације грашана, тренинга спортиста, спортског васпитања, 

обучавања и спортског усавршавања, конезитерапијског вежбања; вођење спортиста на 

такмичења; контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским 

активностима; истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту; стручно-саветодавни и 

стручно-информативни рад; планиарање спортских програма и пројеката; документовање спортске 

стручне литературе, припремање и уређивање секундарних информационих извора у спорту; 

креирање, планирање и организовањепропагандних кампања и акција, односа са јавношћу и 

контаката са средствима јавног информисања у спорту; извештавање са спортских приредби, 

писање информативних и аналитичких новинских чланака у области спорта; планиарање и 



19 

спровођење спортских приредаба; посредовање у спортским трансверима; спортски менаџмент и 

организовање спортског пословања; спортско суђење; старање о безбедности, реду и сигурности 

на спортским приредбама и у спортским објектима и о спречавању допинга у спорту; старање о 

здравственом стању спортиста. 

 

Члан 70. 

 

Стручни рад у Друштву могу обављати искључиво спортски стручњаци и стручњаци у спорту који 

имају одговарајуће спортско знање прописано Законом, у складу са Законом, правилима 

надлежних гранских савеза и општим актима Друштва. 

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 посебно стручно 

оспособљени за стручни рад са децом, у складу са чл. 26. Закона. 

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

Управни одбор, на предлог Председника, може дозволити организацију и реализацију активности 

и другим образованим и искусним лицима. 

  

Члан 71. 

 

Ради остваривања циљева и задатака, Друштво за потребе својих чланова може планирати и 

организовати рекреативне и спортске активности. 

Ове активности регулишу се правилником, а на основу Закона и у складу са правилима гранског 

савеза. 

 

Члан 72. 

 

Стицање вештина за бављење планинарским дисциплинама спада у једно од основних права и 

дужности чланова Друштва. 

Систем обуке и усавршавања чланова  Друштва заснива се на стратегији обучавања и 

усавршавања и програмима и садржајима планинарске обуке које доносе органи Планинарског 

савеза Србије. 

  

Члан 73. 

 

Програм и план реализације планинарских обука у Друштву, на предлог Председника, доноси 

Управни одбор Друштва. 

У складу са правилима Планинарског савеза Србије у Друштву могу бити организована 4 (четири) 

вида обуке и то: 

Основна планинарска обука, која је обавезна за све уписане чланове Друштва и која обухвата 

основна знања и информације о: природи и планинама, планинарству, планинарској организацији 

и Друштву. 

Завршена основна планинарска обука је услов за учешће у планинарским активностима и даље 

напредно стручно усавршавање чланова Друштва; 

Почетна планинарска обука, за стицање звања приправника у планинарским дисциплинама; 

Напредна планинарска обука, за стицање стручних звања у планинарским активностима и 

дисциплинама: водич, маркирант, алпиниста, спасилац, спортски пењач, спелеолог и сл; 

Обука за обављање одређених стручних послова у планинарству, на основу које се кроз 

акредитоване високошколске програме стичу стручна звања предвиђена Законом: инструктор у 

планинарству, оперативни тренер у планинарству, судија у такмичарским планинарским 

дисциплинама и сл.  
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Члан 74. 

 

Друштво води матичну евиденцију својих чланова, евиденцију ванредних догађаја, евиденцију 

остварених резултата, евиденцију изречених дисциплинских мера и евиденцију других аката у 

складу са Законом и статутима и правилима гранских савеза. 

 

Члан 75. 

 

У Друштву се израђују једногодишњи планови рада. 

Садржај годишњег плана и начин израде одређује Управни одбор Друштва. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 76. 
 

Тумачење Статута је у надлежности Управног одбора Друштва. 
 

Члан 77. 
 

Сви акти Друштва морају се усагласити са Статутом у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на 

снагу Статута . 

Управни одбор је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана ступања на снагу Статута, 

отвори Књигу чланова и Књигу одлука у складу са Законом, 

 

Члан 78. 
 

Изборна Скупштина за избор органа Друштва по овом Статуту мора бити одржана у року од 12 

месеци од дана његовог ступања на снагу. 

Члан 79. 
 

Сататут ступана снагу даном усвајања на седници оснивачке Супштине Друштва. 

 

Председавајући осниваче Скупштине 


