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На пснпву шл. 40, шл. 55 ст. 3 таш. 1 и шл. 97 Закпна п сппрту (Службени гласник Р. Србије брпј 10/2016 пд 

08.02.2016. гпдине) и шл. 34. Статута Планинарскпг клуба Врбица, Скупщтина Планинарскпг клуба Врбица, на 
седници пдржанпј 02.02.2017. гпдине, усвпјила је: 

 
С Т А Т У Т 

ПЛАНИНАРСКПГ КЛУБА ВРБИЦА 
 
 

УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Планинарски клуб Врбица (у даљем тексту: „Клуб“) је следбеник Планинарскпг друщтва Врбица, 
пснпванпг априла 2003. гпдине у Великпј Плани. 

 
Члан 2. 

Клуб, кап сппртскп удружеое, у смислу Закпна п сппрту (у даљем тексту: Закпн), јесте дпбрпвпљна 
недпбитна прганизација, заснпвана на слпбпди удруживаоа вище физишких лица, прганизпвана на пснпву 
Статута Клуба (у даљем тексту: Статут) и пснпвана ради пствариваоа заједнишких циљева у пбласти сппрта - 
планинарства. 

Клуб је пснпван на непдређенп време.  
 

Члан 3. 
Статут је пснпвни ппщти акт клуба, кпјим се уређује: 

1) назив и седищте Клуба;  
2) циљеви, садржај активнпсти и пдређене сппртске гране и сппртске дисциплине, пднпснп 

пбласти сппрта у кпјпј се пстварују сппртски циљеви;  
3) пргани, оихпва пвлащћеоа, нашин избпра и разрещеоа, трајаое мандата и нашин 

пдлушиваоа;  
4) ппступак усвајаоа, пднпснп измена и дппуна Статута и других ппщтих аката Клуба;  
5) заступаое Клуба;  
6) пствариваое јавнпсти рада;  
7) услпви и нашин ушлаоиваоа и престанка шланства, утврђиваое висине шланарине, права, 

пбавезе и пдгпвпрнпст шланпва, ппсебнп малплетних лица;  
8) нашин стицаоа средстава за пствариваое сппртских циљева и распплагаоа средствима;  
9) нашин пдлушиваоа п статусним прпменама;  
10) ппступаое са импвинпм Клуба у слушају престанка удружеоа;  
11) ппступак усвајаоа финансијских и других извещтаја;  
12) пблик и садржај пешата;  
13) привредна и друге делатнпсти кпје Клуб неппсреднп пбавља;  
14) друга питаоа пд знашаја за Клуб, кап и друга питаоа утврђена Закпнпм. 

Сваки шлан Клуба има правп да дпбије примерак Статута Клуба.  
Статут и други ппщти акти Клуба мпрају бити сагласни са сппртским правилима и Закпнпм. 
Ппјединашни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћена лица у Клубу мпрају бити у складу са Статутпм, 

сппртским правилима и Закпнпм. 
Статут се региструје и пбјављује на интернет страници Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: 

Агенција). 
Сваки шлан Клуба мпже ппкренути ппступак пред меснп надлежним пснпвним судпм за утврђиваое 

нищтавпсти ппщтег акта Клуба кпји је дпнет супрптнп Статуту  или сппртским правилима, у складу са Закпнпм 
кпјим се уређује рад удружеоа. 

 
I. НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА 

Члан 4. 
Пун назив Клуба је: Планинарски клуб Врбица 
Скраћени назив Клуба је: ПК Врбица 



 

 

О прпмени назива Клуба, на предлпг Управнпг пдбпра Клуба (у даљем тексту: Управни пдбпр) или 
најмаое једне трећине шланпва Клуба, пдлушује Скупщтина Клуба ( у даљем тексту: Скупщтина). 

Седищте Клуба је у Великпј Плани - ппщтина Велика Плана, у прпстприји Прве месне заједнице Велика 
Плана.  

Адреса Клуба је: Никпле Пащића 17, 11320 Велика Плана. 
О прпмени седищта Клуба, на предлпг Управнпг пдбпра или најмаое једне трећине шланпва Клуба, 

пдлушује Скупщтина. 
У ппслпвнпј кпресппнденцији и у јавнпм иступаоу Клуб уз свпј назив навпди и свпје седищте. 
 

Члан 5. 
Клуб има защтићени знак и заставу. 
О симбплима визуелнпг идентитета пдлушује Управни пдбпр. 
 

Члан 6. 
Дан клуба пбележава се 18. јануара.  
О нашину пбележаваоа Дана Клуба пдлушује Управни пдбпр. 
 

II. ЦИЉЕВИ, САДРЖАЈ АКТИВНПСТИ И ПДРЕЂЕНЕ СППРТСКЕ ГРАНЕ И СППРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ, 
ПДНПСНП ПБЛАСТИ СППРТА У КПЈПЈ СЕ ПСТВАРУЈУ СППРТСКИ ЦИЉЕВИ 

Члан 7. 
Клуб пстварује свпју улпгу крпз: 

1) усппстављаое прганизаципне структуре, дпстизаое планинарских вещтина, знаоа и признаоа, 
развијеое сппртских активнпсти и делатнпсти пд интереса за планинарствп;  

2) пкупљаое шланпва свих узраста и других грађана, кпји желе да у прирпди пстварују свпја 
интереспваоа за сппрт, рекреацију, пбуку у планинарским вещтинама и знаоу, дружеоу, 
спцијализацији и другп;  

3) ппдстицаое развпја сппртских такмишеоа у планинарским дисциплинама;  
4) ппдстицаое развпја квалитетних сппртиста у планинарству свих узраста, ппсебнп млађих 

перспективних категприја;  
5) негпваое и развпј планинарске етике и исправан пднпс према прирпди и пптреби оенпг 

пшуваоа; 
6) щиреое знаоа и ппдизаое свести п вреднпсти планина и прирпде уппщте;  
7) уппзнаваое шланпва са свим вреднпстима прирпде, услпвима за пдлазак у планину, мерама 

превентиве и кпнтрплпм ризика пд незгпда у планинама, кап и уппзнаваое са нашинима 
указиваоа прве ппмпћи и пснпвним знаоима п спасаваоу; 

8) ппвезиваое Клуба са другим клубпвима, прганизацијама и институцијама кпје у свпм раду имају 
исте или слишне циљеве усмерене ка развпју и защтити прирпдних ппдрушја; 

9) ппвезиваое Клуба са другим наципналним сппртским прганизацијама кпје развијају сппртскп-
рекреативне дисциплине у прирпди и планинама; 

10) ствараое услпва за ппстизаое врхунских сппртских резултата; 
11) реализација планинарских активнпсти шланпва Клуба; 
12) усклађиваое активнпсти свпјих шланпва;  
13) заступаое сппртских интереса шланпва Клуба; 
14) пбезбеђиваое струшне ппмпћи шланпвима у унапређиваоу оихпвпг рада; 
15) прганизација едукације шланпва Клуба и других грађана; 
16) јашаое сппртскпг мпрала и сппртскпг духа кпд свпјих шланпва; 
17) ушествпваое у изградои, пдржаваоу и управљаоу сппртским пбјектима и теренима кпји су 

пптребни Клубу; 
18) издаваое публикација п сппртским и другим активнпстима Клуба; 
19) ушествпваое у активнпстима на защтити живптне средине; 
20) пбављаое и друге активнпсти у циљу развпја планинарскпг сппрта; 
21) уређиваое питаоа пд заједнишкпг интереса. 

 
Члан 8. 

Сппртска грана Клуба је: планинарствп 



 

 

Клуб, у складу са ппстављеним циљевима, развија следеће планинарске сппртске дисциплине: 
Извпрне планинарске дисциплине: 

1) пещашеое у прирпди,  
2) планинареое,  
3) планинарска пријентација,  
4) планинскп тршаое.  

Технишке планинарске дисциплине: 
1) Виспкпгпрствп, 
2) Алпинизам:  

пеоаое у стени, пеоаое у леду. 
3) Сппртскп пеоаое: 

сппртскп пеоаое на прирпднпј стени, сппртскп пеоаое на вещташкпј стени. 
4) Спелеплпгија, 
5) Турнп скијаое, 
6) Кретаое крпз каопне (каопнинг) и 
7) Планински бициклизам. 

 
Члан 9. 

Клуб мпже ушествпвати на такмишеоима у следећим дисциплинама: 
1) планинарска пријентација,  
2) сппртскп пеоаое на прирпднпј стени,  
3) пеоаое у леду и симулацији леда (драј тулинг)  
4) планинарски вищебпј,  
5) турнп скијаое,  
6) планинарски трекинг,  
7) планинскп тршаое са препрекама,  
8) првенствп и планинарски куп у ппхпднпм и трансверзалнпм планинареоу (пппуоаваоем 

ушеснишких коижица). 
 

III. ПРГАНИ, ОИХПВА ПВЛАШЋЕОА, НАЧИН ИЗБПРА И РАЗРЕШЕОА, ТРАЈАОЕ МАНДАТА И НАЧИН 
ПДЛУЧИВАОА 

Члан 10. 
Органи Клуба су: Скупщтина, Управни пдбпр, Надзпрни пдбпр и Веће шасти.  
 

Члан 11. 
Члан пргана Клуба мпже бити самп шлан Клуба. Одлуке пргана Клуба унпсе се у Коигу пдлука. 
Чланпви пргана Клуба имају ппсебне дужнпсти према Клубу у ппгледу дужнпсти пажое, дужнпсти 

пријављиваоа ппслпва и радои у кпјима имају лишни интерес, дужнпсти избегаваоа сукпба интереса, 
дужнпсти шуваоа ппслпвне тајне и дужнпсти ппщтпваоа забране кпнкуренције. 

 
Члан 12. 

Чланпви Надзпрнпг пдбпра не мпгу бити шланпви управе и Скупщтине. 
Чланпви управе Клуба, укљушујући и заступника и ликвидаципнпг управника Клуба не мпгу бити следећа 

лица: 
1) псниваши, власници удела или акција, заступници, ликвидаципни управници, заппслени или 

шланпви сппртске прганизације кпја се такмиши у истпм рангу такмишеоа;  
2) шланпви управе и службена лица надлежнпг сппртскпг савеза, пднпснп службена лица 

прганизације у пбласти сппрта кпја управља сппртскпм лигпм;  
3) лице кпје врщи јавну функцију, кап ни лице кпје врщи функцију у пргану пплитишке странке;  
4) власници и шланпви пргана сппртских кладипница, кап ни заппслени у сппртскпј кладипници;  
5) сппртски ппсредници у пдгпварајућпј грани сппрта;  
6) кпја су псуђена за кривишна дела прптив привреде, импвине и службене дужнпсти, кап и за 

следећа кривишна дела: тещкп убиствп, тещка крађа, разбпјнишка крађа, разбпјнищтвп, утаја, 
превара, непснпванп кприщћеое кредита и друге ппгпднпсти, изнуда, уцена и зеленащтвп, 
пмпгућаваое упптребе дппинг средстава, непвлащћена прпизвпдоа и стављаое у прпмет 



 

 

дппинг средстава, насилнишкп ппнащаое на сппртскпј приредби или јавнпм скупу и дпгпвараое 
исхпда такмишеоа, дпк трају правне ппследице псуде;  

7) кпја не мпгу бити шланпви пргана привредних друщтава или удружеоа у складу са закпнпм 
кпјим је уређен сукпб интереса у пбављаоу јавних дужнпсти. 

 
Члан 13. 

Члан пргана Клуба, пднпснп заступник нема правп гласа на седници пргана Клуба кад се пдлушује п: 
1) ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд сппра прптив оега;  
2) пдпбраваоу ппслпва између оега и Клуба у слушају сукпба интереса, пднпснп ппстпјаоа лишнпг 

интереса при пдлушиваоу;  
3) оегпвпј пдгпвпрнпсти или разрещеоу. 

 
СКУПШТИНА 

Члан 14. 
Скупщтина је највищи прган Клуба.  
Скупщтину шине сви шланпви Клуба за претхпдну и текућу гпдину, са једнаким правпм гласа. 
Седнице Скупщтине мпгу бити редпвне и ванредне. 
 

Члан 15. 
Скупщтина пдлушује п: 

1) усвајаоу, пднпснп изменама и дппунама Статута;  
2) усвајаоу извещтаја п раду Клуба и пргана Клуба; 
3) усвајаоу финансијских и прихватаоу ревизпрских извещтаја;  
4) усвајаоу плана рада Клуба; 
5) усвајаоу извещтаја п реализацији прпграма кпји се финансира из јавних средстава;  
6) избпру, пднпснп именпваоу и разрещеоу лица пвлащћенпг за заступаое и шланпва пргана 

Клуба;  
7) прпмени назива Клуба; 
8) прпмени седищта Клуба; 
9) псниваоу и удруживаоу у савезе;  
10) статусним прпменама;  
11) престанку рада Клуба;  
12) другим питаоима утврђеним Закпнпм и Статутпм. 

 
Члан 16. 

Скупщтина се сазива најмаое једанпут гпдищое. 
Одлука Скупщтине п усвајаоу и изменама и дппунама Статута, статусним прпменама дпнпси се 

већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Скупщтине. 
Одлука Скупщтине п престанку Клуба дпнпси се двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг брпја 

шланпва Скупщтине. 
 

Члан 17. 
Редпвну седницу Скупщтине сазива председник Клуба (у даљем тексту: председник) на пснпву пдлуке 

Управнпг пдбпра. 
Редпвна седница Скупщтине се заказује, најмаое 15 дана пре пдржаваоа, са назнакпм места 

пдржаваоа и временпм ппшетка рада, кап и са предлпгпм дневнпг реда. 
Редпвна седница Скупщтине мпже пунпправнп пдлушивати акп јпј у време пдређенп за ппшетак, 

присуствује вище пд пплпвине шланпва. 
Укпликп у заказанп време ппшетка рада нема квпрума, Скупщтина ппшиое са радпм и пунпправнп 

пдлушује, самп п редпвним технишким питаоима кпја не трпе пдлагаоа, накпн 30 минута, акп је присутна 
једна шетвртина шланпва. Укпликп ни тада нема квпрума, председник у рпку пд 15 дана сазива нпву редпвну 
седницу Скупщтине, кпја ће бити пдржана у рпку пд 30 дана пд дана заказиваоа. 

Ппд ппјмпм редпвна технишка питаоа кпја не трпе пдлагаоа ппдразумева се усвајаое: 
1) извещтаја п раду Клуба и пргана Клуба; 
2) финансијских и прихватаоe ревизпрских извещтаја;  



 

 

3) Плана рада Клуба; 
4) Извещтаја п реализацији прпграма кпји се финансира из јавних средстава. 

 
Члан 18. 

Ванредну седницу Скупщтине мпже сазивти председник свпјпм пдлукпм, пп пдлуци Управнпг пдбпра 
или Надзпрнпг пдбпра у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа уреднпг захтева за пдржаваое седнице 
Скупщтине Клуба, с тим да између ппднпщеоа уреднпг захтева за пдржаваое и пдржаваоа седнице 
Скупщтине Клуба не сме да прптекне вище пд 30 дана. 

У слушају да председник не сазпве ванредну седницу Скупщтине у предвиђенпм рпку, сазива је 
председник Надзпрнпг пдбпра у рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа уреднпг захтева за пдржаваое седнице 
Скупщтине Клуба, с тим да између ппднпщеоа уреднпг захтева за пдржаваое и пдржаваоа седнице 
Скупщтине Клуба не сме да прптекне вище пд 30 дана. 

Сазиваое ванредне седнице Скупщтине мпже тражити и једна трећина шланпва Скупщтине уз 
предлагаое дневнпг реда, а акп председник Клуба не сазпве седницу Скупщтине, оу мпгу сазвати пни 
шланпви Клуба кпји су тражили оенп сазиваое. Ванредна седница Скупщтине се мпра сазвати најкасније у 
рпку пд 15 дана пд дана ппднпщеоа уреднпг захтева за пдржаваое седнице Скупщтине Клуба, с тим да 
између ппднпщеоа уреднпг захтева за пдржаваое и пдржаваоа седнице Скупщтине Клуба не сме да 
прптекне вище пд 30 дана. 

Ванредна седница Скупщтине расправља и пдлушује самп п питаоима збпг кпјих је сазвана.  
У слушају да се ванредна седница Скупщтина не пдржи збпг недпстатка квпрума или се не усвпје 

предлпзи предлагаша, нпва ванредна седница Скупщтине се са истим дневним редпм не мпже пдржати у 
наредних щест месеци.  

 
Члан 19. 

Лице кпје председава седницпм Скупщтине је председавајући скупщтине. 
Редпвнпм седницпм Скупщтине председава председник. 
Ванреднпм седницпм Скупщтине председава председник или председник Надзпрнпг пдбпра или 

изабрани председник Раднпг председнищтва Скупщтине за слушај да је једна трећина шланпва Клуба тражила 
сазиваое седнице. 

Председавајући скупщтине  птвара седницу Скупщтине и предлаже трпшланп раднп председнищтвп 
(председавајућег скупщтине и два шлана), два верификатпра и једнпг записнишара. 

О предлпженим кандидатима за рад седнице Скупщтине пдлушује се јавним гласаоем, ппдизаоем 
руку. 

Рад Скупщтине у целини се регулище Ппслпвникпм п раду Скупщтине, кпји Скупщтина, на предлпг 
председавајућег скупщтине,  усваја на ппшетку заседаоа Скупщтине. 

Записник са заседаоа Скупщтине пптписује председавајући скупщтине. 
Лице пвлащћенп за заступаое Клуба (у даљем тексту: заступник) је дужнп да, евентуалне статутарне 

прпмене у Клубу, пријави Агенцији најкасније за 15 дана. 
 

Члан 20. 
Скупщтина дпнпси пдлуке јавним гласаоем, ппдизаоем руку. 
Изузетнп, Скупщтина мпже дпнети пдлуку да бира и разрещава председника Клуба и шланпве пргана 

Клуба, тајним гласаоем, запкруживаоем на гласашкпм листићу редних брпјева испред имена кандидата или 
реши „за“ „прптив“ или „уздржан“. 

 
Члан 21. 

Секретар Клуба је у пбавези да један пверени примерак записника са седнице Скупщтине, у рпку пд 7 
(седам) дана пд заврщетка седнице, ппстави на пгласне медије Клуба, а један пверени примерак пдлпжи у 
архиву Клуба. 

 
УПРАВНИ ПДБПР 

Члан 22. 
Управни пдбпр је прган управљаоа Клубпм. 
Мандат Управнпг пдбпра траје 4 (шетири) гпдине. 



 

 

Мандат шланпва Управнпг пдбпра престаје истекпм мандата Управнпг пдбпра без пбзира да ли је лице 
ппсталп шлан Управнпг пдбпра пдлукпм Скупщтине или каснијпм дппунпм некпг шлана у Управнпм пдбпру. 

Управни пдбпр кпме је мандат престап пстаје на дужнпсти дп избпра нпвпг Управнпг пдбпра. 
Управни пдбпр састпји се пд 7 (седам) шланпва. 
Чланпве Управнпг пдбпра бира Скупщтина, јавним гласаоем, са листе предлпжених кандидата. 
За свпј рад, Управни пдбпр пдгпвара Скупщтини. 
 

Члан 23. 
Управни пдбпр: 

1) спрпвпди пдлуке и закљушке Скупщтине; 
2) впди текућу пплитику, активнпсти и ппслпваое Клуба; 
3) предлаже Скупщтини псниваое или приступаое сппртским Савезима; 
4) дпнпси нацрт финансијскпг плана Клуба и стара се п оегпвпм изврщеоу; 
5) дпнпси нацрт плана рада Клуба и стара се п оегпвпм изврщеоу; 
6) пдлушује п изградои планинарских пбјеката; 
7) пдређује и пптврђује правце планинарских трансверзала; 
8) управља импвинпм Клуба; 
9) впди рашуна п исправнпсти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и дпнпси све пдлуке у вези са 

тим; 
10) дпнпси пдлуке у вези пдлива нпвшаних и псталих средстава Клуба; 
11) дпнпси правилнике кпјима ближе уређује ппједине пбласти активнпсти Клуба; 
12) пбразује кпмисије Клуба; 
13) припрема нацрт Статута, нацрт измена, дппуна и прпмена Статута; 
14) ппднпси Скупщтини извещтај п свпм раду; 
15) сарађује са Надзпрним пдбпрпм у смислу придржаваоа закпнских и других прпписа и пдредби 

Статута и  пмпгућује увид у свпј рад; 
16) сарађује са другим сппртским Савезима, планинарским и сппртским друщтвима у Републици 

Србији и инпстранству; 
17) сарађује са државним прганима и прганизацијама и привредним субјектима; 
18) именује шланпве Клуба у пргане и кпмисије других прганизација и институција; 
19) дпдељује планинарска признаоа; 
20) пдлушује п псниваоу привреднпг друщтва, задруге или другпг Закпнпм прпписанпг пблика 

прганизпваоа привредних субјеката, у земљи и инпстранству, сампсталнп или са другим 
правним лицима, предузетницима и физишким лицима; 

21) иницира, прганизује и сазива саветпваоа, семинаре, тешајеве и друге скуппве; 
22) пбаља и друге ппслпве у складу са Закпнпм и прпписане Статутпм. 

 
Члан 24. 

Чланпве Управнпг пдбпра бира Скупщтина, јавним, а изузетнп и тајним гласаоем, запкруживаоем 
реднпг брпја испред имена и презимена кандидата на гласашкпм листићу, кпји је ппсебан у пднпсу на 
гласашки листић за избпр председника. 

Сваки пунплетан и ппслпвнп сппспбан шлан Клуба, држављанин Републике Србије, мпже бити изабран 
за шлана Управнпг пдбпра. 

Заинтереспвани шланпви Клуба, ппднпсе писане кандидатуре за шланпве Управнпг пдбпра, најкасније 3 
(три) дана пре пдржаваоа седнице Скупщтине, председнику кпји пбавља дужнпст у време пдржаваоа 
скупщтине. 

За шланпве Управнпг пдбпра, Скупщтина ће изабрати щест кандидата кпји дпбију највище гласпва 
присутних шланпва скупщтине. 

У слушају да, пп брпју гласпва, буде двпје или вище щестппласираних кандидата , на истпј седници, 
јавним, а изузетнп и тајним гласаоем, Скупщтина ће у другпм кругу гласаоа, изабрати щестпг шлана Управнпг 
пдбпра. 

Препстали кандидати, кпје Скупщтина није изабрала, биће на распплагаоу за дппуну Управнпг пдбпра у 
слушају да некп пд изабраних шланпва пдустане пд шланства у Управнпм пдбпру или ппднесе пставку за време 
мандата Управнпг пдбпра. 

 



 

 

Члан 25. 
Управни пдбпр  у пбавези је да пдржи кпнститутивну седницу у рпку пд 7 (седам) дана пд дана 

пбјављиваоа пверенпг записника са скупщтине на пгласне медије Клуба. 
На кпнститутивнпј седници, Управни пдбпр, између изабраних шланпва, бира заменика председника, 

секретара Клуба, нашелника Клуба и благајника Клуба. 
Одлуку п избпру заменика председника, секретара Клуба, нашелника Клуба и благајника Клуба, 

секретар Клуба је у пбавези да пбјави на пгласним медијима Клуба у рпку пд 7 (седам) дана пд дана 
пдржаваоа кпнститутивне седнице. 
 

Члан 26. 
Управни пдбпр састаје се најмаое једанпут месешнп. 
Седнице Управнпг пдбпра сазива председник, на свпју иницијативу, или на писани захтев два шлана 

Управнпг пдбпра, или на писани захтев председника Надзпрнпг пдбпра, или на писани захтев једне трећине 
шланпва Клуба. 

Седница Управнпг пдбпра пдржава се најкасније у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана сазиваоа. 
Седницама Управнпг пдбпра мпже присуствпвати председник Надзпрнпг пдбпра, без права 

пдлушиваоа. 
Седницама Управнпг пдбпра мпгу присуствпвати и друга лица, пп пдпбреоу председника. 
Управним пдбпрпм рукпвпди председник.  
 

Члан 27. 
Управни пдбпр пунпважнп пдлушује укпликп седници Управнпг пдбпра присуствује најмаое шетири 

шлана. 
Одлуке Управнпг пдбпра дпнпсе се прпстпм већинпм присутних шланпва Управнпг пдбпра. 
 

Члан 28. 
Мандат Управнпг пдбпра престаје: 

1) истекпм перипда на кпји је изабран; 
2) пставкпм најмаое 4 (шетири) шлана Управнпг пдбпра и немпгућнпсти да се изврщи дппуна; 
3) изгласаваоем неппвереоа на Скупщтини, тајним гласаоем, прпстпм већинпм присутних 

шланпва, пп ппднетпј писанпј иницијативи најмаое једне трећине шланпва, укпликп скупщтини 
присуствује вище пд једне пплпвине шланпва Скупщтине. 

На сазиваое, пдржаваое, расправу и пдлушиваое и пбјављиваое пдлука Скупщтине на кпјпј се 
раправља п неппвереоу Управнпм пдбпру, схпднп се примеоују пдредбе Статута кпје прпписују сазиваое, 
пдржаваое, расправу и пдлушиваое и пбјављиваое  пдлука редпвне скупщтине. 
 

Члан 29. 
Управни пдбпр шине: 

1) Председник; 
2) Заменик председника; 
3) Секретар Клуба; 
4) Нашелник Клуба; 
5) Благајник Клуба; 
6) Члан Управнпг пдбпра; 
7) Члан Управнпг пдбпра. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Члан 30. 
Председник: 

1) представља и заступа Клуб, у складу са Закпнпм и Статутпм; 
2) стара се п раду Управнпг пдбпра и оегпвих радних тела; 
3) впди рашуна да рад Управнпг пдбпра буде у складу са Закпнпм и Статутпм; 
4) пдгпвара за закпнитпст рада Клуба;  
5) распплаже финансијским средствима Клуба, пп пдлукама Управнпг пдбпра; 
6) утврђује предлпге аката и пдлука кпје дпнпси Управни пдбпр; 



 

 

7) председава седницама Скупщтине; 
8) председава седницама Управнпг пдбпра; 
9) пдпбрава службена путпваоа, пп пдлукама Управнпг пдбпра; 
10) врщи и друге ппслпве у складу са Закпнпм и Статутпм, а пп пдлуци Управнпг пдбпра. 

Председник је за свпј рад пдгпвпран Скупщтини и Управнпм пдбпру Клуба. 
 

Члан 31. 
Председника бира Скупщтина, јавним, а изузетнп и тајним гласаоем, запкруживаоем реднпг брпја 

испред имена и презимена кандидата на гласашкпм листићу. 
Председник се бира на перипд пд 4 (шетири) гпдине. 
Сваки пунплетан и ппслпвнп сппспбан шлан Клуба, држављанин Републике Србије, мпже бити изабран 

за председника. 
Заинтереспвани  шланпви Клуба, ппднпсе писане кандидатуре за председника, најкасније 3 (три) дана 

пре пдржаваоа седнице Скупщтине, председнику кпји пбавља дужнпст у време пдржаваоа скупщтине. 
За председика, Скупщтина ће изабрати пнпг кандидата кпји дпбије вище пд пплпвине гласпва присутних 

шланпва скупщтине. 
У слушају да никп пд предлпжених кандидата не дпбије вище пд пплпвине гласпва присутих шланпва 

Скупщтине, на истпј седници, Скупщтина ће у другпм кругу гласаоа, изабрати председника између два или 
вище кандидата са највище гласпва у првпм кругу гласаоа. 

У другпм кругу гласаоа, кандидат кпји дпбије вище гласпва биће изабран за председника. 
 

Члан 32. 
Мандат председника престаје: 

1) истекпм перипда на кпји је изабран; 
2) на лишни захтев; 
3) изгласаваоем неппвереоа на Скупщтини, тајним гласаоем, прпстпм већинпм присутних 

шланпва, пп ппднетпј писанпј иницијативи најмаое једне трећине шланпва, укпликп скупщтини 
присуствује вище пд једне пплпвине шланпва Скупщтине. 

Престанкпм мандата председника, не престаје мандат Управнпг пдбпра. 
Престанкпм мандата председника заменик председника ппстаје председник. 
На сазиваое, пдржаваое, расправу и пдлушиваое и пбјављиваое пдлука Скупщтине на кпјпј се 

раправља п неппвереоу председнику, схпднп се примеоују пдредбе пвпг Статута кпје прпписују сазиваое, 
пдржаваое, расправу и пдлушиваое и пбјављиваое  пдлука редпвне скупщтине. 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КЛУБА 
Члан 33. 

Заменик председника ппмаже председнику у врщеоу дужнпсти, и замеоује га у слушају пдсустнпсти и 
спрешенпсти за пбављаое дужнпсти. 

Престанкпм мандата председника у складу са пдредбама претхпднпг шлана Статута заменик 
председника ппстаје председник. 

 
СЕКРЕТАР КЛУБА 

Члан 34. 
Секретар Клуба: 

1) пбавља административне ппслпве за рашун Клуба; 
2) пбавља нпрмативне ппслпве за рашун Клуба; 
3) припрема седнице Управнпг пдбпра и Скупщтине; 
4) впди рашуна п исправнпсти и уреднпсти евиденција Клуба; 
5) пбавља и друге ппслпве, у складу са Закпнпм и Статутпм. 

 
НАЧЕЛНИК КЛУБА 

Члан 35. 
Нашелник Клуба: 

1) пперативнп припрема и спрпвпди планинарске и излетнишке активнпсти Клуба; 
2) ушествује у струшнпм псппспбљаваоу планинара; 



 

 

3) сашиоава план пбележаваоа, шуваоа и пдржаваоа планинарских стаза, путева, транверзала и 
смерпва; 

4) пбавља и друге ппслпве, у складу са Закпнпм и Статутпм. 
 

БЛАГАЈНИК КЛУБА 
Члан 36. 

Благајник Клуба: 
1) сашиоава извещтаје п материјалнп-финансијскпм ппслпваоу Клуба; 
2) врщи пбрашун и исплату двевница, путних и материјалних трпщкпва; 
3) брине п набавци ппреме и струшних ппмагала; 
4) брине и прганизира сакупљаое шланарине; 
5) брине п прихпдима пп пснпви сппнзпрства, дпнација, дптација, ппклпна,...; 
6) брине п псталим средствима прихпда и расхпда; 
7) уплаћује и ппдиже гптпв нпвац са текућег рашуна Клуба; 
8) пбавља и друге ппслпве, у складу са Закпнпм и Статутпм. 

 
Члан 37. 

Клуб мпже пбразпвати један или вище пгранака (секција, кпмисија, ппдружница и др.) кпји се уписују у 
Регистар удружеоа у пбласти сппрта и тп за: 

1) виспкпгпрствп; 
2) алпинизам; 
3) трекинг; 
4) планинареое и планинарске трансверзале; 
5) брдски бициклизам; 
6) секције пп щкплама или насељима; 
7) пднпсе са јавнпщћу и маркетинг; 
8) и другп. 

Огранци (секције, кпмисије, ппдружнице и др.)  
1) шине три шлана, председник и два шлана; 
2) именује их и разрещава свпјпм пдлукпм Управни пдбпр; 
3) делпкруг рада им прпписује свпјпм пдлукпм Управни пдбпр; 
4) правп приступа имају сви шланпви Клуба;  

Огранци (секције, кпмисије, ппдружнице и др) су радна тела Управнпг пдбпра Клуба, кпји их пп пптреби 
фпрмира, прганизује, надгледа и укида. 

 
НАДЗПРНИ ПДБПР 

Члан 38. 
Надзпрни пдбпр састпји се пд 3 (три) шлана, пд кпјих је један председник Надзпрнпг пдбпра, и два 

шлана. 
Мандат Надзпрнпг пдбпра траје 4 (шетири) гпдине. 
Мандат шланпва Надзпрнпг пдбпра престаје истекпм мандата Надзпрнпг пдбпра без пбзира да ли је 

лице ппсталп шлан Надзпрнпг пдбпра пдлукпм Скупщтине или каснијпм дппунпм некпг шлана у Надзпрнпм 
пдбпру. 

Надзпрни пдбпр кпме је мандат престап пстаје на дужнпсти дп избпра нпвпг Надзпрнпг пдбпра. 
Чланпве Надзпрнпг пдбпра бира Скупщтина, јавним гласаоем, са листе предлпжених кандидата. 
За свпј рад, Надзпрни пдбпр пдгпвара Скупщтини. 
Чланпви Надзпрнпг пдбпра не мпгу истпвременп бити и шланпви пргана управе Клуба. 
 

Члан 39. 
Надзпрни пдбпр: 

1) кпнтрплище финансијскп ппслпваое Клуба; 
2) кпнтрплище гпдищои финансијски резултат Клуба; 
3) надгледа закпнитпст рада Клуба; 
4) надгледа примену изврщеое пдлука Скупщтине, Управнпг пдбпра и Већа шасти; 
5) предлаже прганима Клуба исправљаое упшених неправилнпсти; 



 

 

6) врщи и друге ппслпве у складу са Закпнпм и Статутпм. 
  

Члан 40. 
Надзпрни пдбпр састаје се најмаое два пута гпдищое. 
Седнице Надзпрнпг пдбпра сазива председник Надзпрнпг пдбпра, на свпју иницијативу, или на писани 

захтев два шлана Надзпрнпг пдбпра, или на писани захтев председника, или на писани захтев једне трећине 
шланпва Клуба. 

Седница Надзпрнпг пдбпра пдржава се најкасније у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана сазиваоа. 
Седницама Надзпрнпг пдбпра мпже присуствпвати председник, без права пдлушиваоа. 
Седницама Надзпрнпг пдбпра мпгу присуствпвати и друга лица, пп пдпбреоу председника Надзпрнпг 

пдбпра. 
Надзпрним пдбпрпм рукпвпди председник Надзпрнпг пдбпра. 

 
Члан 41. 

Чланпве Надзпрнпг пдбпра бира Скупщтина, тајним гласаоем, запкруживаоем реднпг брпја испред 
имена и презимена кандидата на гласашкпм листићу, кпји је ппсебан у пднпсу на гласашки листић за избпр 
председника и Управнпг пдбпра. 

Сваки пунплетан и ппслпвнп сппспбан шлан Клуба, држављанин Републике Србије, мпже бити изабран 
за шлана Надзпрнпг пдбпра. 

Заинтереспвани шланпви Клуба, ппднпсе писане кандидатуре за шланпве Надзпрнпг пдбпра, најкасније 
3 (три) дана пре пдржаваоа седнице Скупщтине, председнику кпји пбавља дужнпст у време пдржаваоа 
Скупщтине. 

За шланпве Надзпрнпг пдбпра, Скупщтина ће изабрати трпје кандидата кпји дпбију највище гласпва 
присутних шланпва Скупщтине. 

У слушају да, пп брпју гласпва, буде двпје или вище трећепласираних, на истпј седници, тајним 
гласаоем, Скупщтина ће у другпм кругу гласаоа, изабрати трећег шлана Надзпрнпг пдбпра. 

Препстали кандидати, кпје Скупщтина није изабрала, биће на распплагаоу за дппуну Надзпрнпг пдбпра 
у слушају да некп пд изабраних шланпва пдустане пд шланства у Надзпрнпм пдбпру или ппднесе пставку за 
време мандата Надзпрнпг пдбпра. 

 
Члан 42. 

Надзпрни пдбпр  у пбавези је да пдржи кпнститутивну седницу у рпку пд 7 (седам) дана пд дана 
пбјављиваоа пверенпг записника са скупщтине, на пгласним медијима Клуба. 

На кпнститутивнпј седници, изабрани шланпви Надзпрнпг пдбпра, између себе, бирају председика 
Надзпрнпг пдбпра. 

Одлуку п избпру председника Надзпрнпг пдбпра, председник Надзпрнпг пдбпра је у пбавези да пбјави 
на пгласне медије Клуба у рпку пд 7 (седам) дана пд дана пдржаваоа кпнститутивне седнице. 

 
Члан 43. 

Надзпрни пдбпр пунпважнп пдлушује укпликп седници Надзпрнпг пдбпра присуствује три шлана. 
Одлуке Надзпрнпг пдбпра дпнпсе се прпстпм већинпм присутних шланпва Надзпрнпг пдбпра. 
Записник са сваке седнице Надзпрнпг пдбпра пбјављује се на пгласним медијима Клуба у рпку пд 7 

(седам) дана пд дана пдржаваоа седнице. 
У истпм рпку, записник се дпставља и Управнпм пдбпру Клуба. 
 

Члан 44. 
Мандат Надзпрнпг пдбпра престаје: 

1) истекпм перипда на кпји је изабран; 
2) пставкпм најмаое 2 (два) шлана и немпгућнпсти да се изврщи дппуна; 
3) изгласаваоем неппвереоа на Скупщтини, тајним гласаоем, прпстпм већинпм присутних 

шланпва, пп ппднетпј писанпј иницијативи најмаое једне трећине шланпва, укпликп скупщтини 
присуствује вище пд једне пплпвине шланпва Скупщтине. 

Надзпрни пдбпр кпме је мандат престап пстаје на дужнпсти дп избпра нпвпг Надзпрнпг пдбпра. 



 

 

На сазиваое, пдржаваое, расправу и пдлушиваое и пбјављиваое пдлука Скупщтине на кпјпј се 
раправља п неппвереоу Надзпрнпм пдбпру, схпднп се примеоују пдредбе пвпг Статута кпје прпписују 
сазиваое, пдржаваое, расправу и пдлушиваое и пбјављиваое  пдлука редпвне скупщтине. 

 
ВЕЋЕ ЧАСТИ 

Члан 45. 
Веће шасти впди првпстепене дисциплинске ппступке кпје ппкрећу пргани и шланпви Клуба. 
 

Члан 46. 
Мандат Већа шасти траје 4 (шетири) гпдине. 
Мандат шланпва Већа шасти престаје истекпм мандата Већа шасти без пбзира да ли је лице ппсталп шлан 

Већа шасти пдлукпм Скупщтине или каснијпм дппунпм некпг шлана у Већу шасти. 
Веће шасти кпме је мандат престап пстаје на дужнпсти дп избпра нпвпг већа шасти. 
 
Веће шасти састпји се пд 3 (три) шлана, пд кпјих је један председник Већа шасти, и два шлана. 
Чланпве Већа шасти бира Скупщтина, тајним гласаоем, са листе предлпжених кандидата. 
За свпј рад, Веће шасти пдгпвара Скупщтини. 
Чланпви Веће шасти не мпгу истпвременп бити и шланпви других пргана Клуба. 
 

Члан 47. 
Веће шасти састаје се пп указанпј пптреби. 
Седнице Већа шасти сазива председник Већа шасти, у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана пријема захтева 

за ппкретаое дисциплникскпг ппступка пд стране пргана или шланпва Клуба. 
Одлуке Већа шасти пбјављују се на пгласне медије Клуба и дпстављају странкама у ппступку и Управнпм 

пдбпру Клуба, у рпку пд 7 (седам) дана пд дана дпнпщеоа. 
Већем шасти рукпвпди председник Већа шасти. 
 

Члан 48. 
Чланпви Управнпг пдбпра и Надзпрнпг пдбпра не мпгу бити кандидати за шланпве Већа шасти, нити 

шланпви Већа шасти. 
Члан 49. 

На ппступак избпра шланпва Већа шасти, схпднп се примеоују пдредбе пвпг Статута кпје прпписују избпр 
Надзпрнпг пдбпра. 

 
Члан 50. 

На ппступак пдлушиваоа Већа шасти, схпднп се примеоују пдредбе пвпг Статута кпје прпписују 
пдлушиваое Надзпрнпг пдбпра. 

 
Члан 51. 

На престанак мандата Већа шасти и правне ппследице престанка мандата, схпднп се примеоују пдредбе 
пвпг Статута кпје прпписују престанак мандата Надзпрнпг пдбпра. 

 
IV. ППСТУПАК УСВАЈАОА, ПДНПСНП ИЗМЕНА И ДППУНА СТАТУТА И ДРУГИХ ППШТИХ АКАТА КЛУБА 

Члан 52. 
Ппступак усвајаоа, пднпснп измена и дппуна Статута врщи Скупщтина на седници Скупщтине у складу 

са Закпнпм и Статутпм.  
Одлука Скупщтине п усвајаоу и изменама и дппунама Статута и статусним прпменама дпнпси се 

већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Скупщтине. 
Ппступак усвајаоа, пднпснп измена и дппуна других ппщтих аката Клуба врщи Управни пдбпр на 

седницама Управнпг пдбпра у складу са Закпнпм и Статутпм. 
 

V. ЗАСТУПАОЕ КЛУБА 
Члан 53. 

Председник и заменик председника су уједнп и заступници Клуба. 



 

 

На ппступак избпра заступника, схпднп се примеоују пдредбе Статута кпје прпписују избпр 
председника и заменика председника. 

 
Члан 54. 

На мандат заступника, схпднп се примеоују пдредбе Статута кпје прпписују мандат председника и 
мандат заменика председника. 

Заступник се стара и пдгпвара за закпнитпст рада Клуба, прганизује и впди активнпсти и ппслпваое 
Клуба, брине се п уреднпм впђеоу прпписаних евиденција и ппслпвних коига, спрпвпди пдлуке пргана 
Клуба. 

За заступника мпже бити пдређенп самп пптпунп ппслпвнп сппспбнп физишкп лице.  
Одредбе Статута кпје пгранишавају пвлащћеоа заступника немају правнп дејствп према трећим 

лицима. 
Правни ппслпви кпје заступник закљуши у име и за рашун Клуба пбавезују Клуб и акп нису у пквиру 

циљева Клуба, псим акп Клуб дпкаже да је треће лице зналп да је тај ппсап изван циљева Клуба или је према 
пкплнпстима слушаја мпглп знати. 

Акп заступник у тпку трајаоа мандата престане да испуоава услпве да буде заступник у складу са 
Закпнпм, сматра се да му је престап мандат данпм престанка испуоенпсти тих услпва. 

Скупщтина мпже разрещити заступника и пре истека мандата на кпји је именпван, без навпђеоа 
разлпга. 

Заступник мпже у свакп дпба дати пставку Клубу писаним путем. 
Оставка заступника прпизвпди дејствп у пднпсу на Клуб данпм ппднпщеоа, псим акп у опј није 

наведен неки каснији датум. 
Оставка заступника региструје се у складу са Закпнпм кпјим је уређен ппступак регистрације у Агенцији. 
Акп је једини заступник Клуба дап пставку, у пбавези је да настави да предузима ппслпве кпји не трпе 

пдлагаое дп именпваоа нпвпг заступника, али не дуже пд 30 дана пд дана регистрације те пставке у складу 
са Закпнпм кпјим је уређен ппступак регистрације у Агенцији. 

Акп је Клуб пстап без јединпг заступника, а нпви заступник не буде регистрпван у Регистру у даљем рпку 
пд 60 дана, сваки шлан Клуба мпже тражити да суд у ванпарнишнпм ппступку ппстави привременпг заступника 
Клуба. 

Ппступак из предхпднпг става пвпг шлана је хитан и суд је дужан да пдлуку пп захтеву дпнесе у рпку 
пд псам дана пд дана пријема захтева. 

Акп је Клуб пстап без јединпг заступника, а нпви заступник не буде регистрпван у Регистру у 
даљем рпку пд щест месеци, Клуб престаје. 

 
Члан 55. 

Заступник је дужан да инфпрмище пргане Клуба п активнпстима и делатнпстима Клуба и 
оегпвпм финансијскпм ппслпваоу. 

Укпликп Скупщтина, пднпснп једна трећина шланпва Клуба захтева дпбијаое ппдатака из става 1. 
пвпг шлана, заступник је дужан да им такве инфпрмације саппщти најкасније у рпку пд 15 дана пд дана 
ппднпщеоа захтева. 

 
VI. ПСТВАРИВАОЕ ЈАВНПСТИ РАДА 

Члан 56. 
Рад Клуба је јаван. 
Јавнпст рада Клуба се пбезбеђује јавнпщћу седница пргана и кпмисија Клуба. 
Одлуке пргана Клуба пбјављују се на пгласне медије Клуба и у Коигама пдлука. 
Изузетнп, пдлукпм Управнпг пдбпра, јавнпст се мпже искљушити са седница пргана и кпмисија Клуба 

када се разматрају дпкумента или ппдаци ппверљиве прирпде. 
Клуб, крпз свпје активнпсти, бави се инфпрмисаоем шланпва и јавнпсти, прппагандпм планинарства, 

кап и струшнпм издавашкпм делатнпщћу. 
Клуб, у пквиру активнпсти утврђених Статутпм, у циљу уппзнаваоа јавнпсти са активнпстима и радпм 

Клуба, а нарпшитп у сврху прппагираоа планинарства у јавнпсти, мпгу да прганизују акције маркетинщке 
прирпде. 

 



 

 

VII. УСЛПВИ И НАЧИН УЧЛАОИВАОА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, УТВРЂИВАОЕ ВИСИНЕ ЧЛАНАРИНЕ, 
ПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТ ЧЛАНПВА, ППСЕБНП МАЛПЛЕТНИХ ЛИЦА 

Члан 57. 
Члан Клуба мпже бити свакп дпмаће и странп физишкп лице, кпје прихватаоем пдредаба Статута 

пстварује права и пбавезе у Клубу, ппднесе Клубу писану изјаву п приступаоу, а Управни пдбпр не пдбије 
свпјпм пдлукпм оегпву изјаву п приступаоу. 

Управни пдбпр мпже пдлушивати п прихватаоу ппднетих изјава п приступаоу. 
У слушају  из става 2. пвпг шлана Статута,  Управни пдбпр је у пбавези да пдлуку п ппднетпј изјави п 

приступаоу дпнесе најкасније у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана ппднпщеоа изјаве п приступаоу.  
Изјаву п приступаоу за малплетнп лице кпје није наврщилп 14 гпдина даје малплетнп лице уз 

претхпдну писану сагласнпт рпдитеља, пднпснп старатеља. 
Облик и садржину изјаве п приступаоу Клубу, свпјпм пдлукпм прпписује Управни пдбпр. 
Кап дпказ п шланству, Клуб издаје шланпвима пверене коижице Планинарскпг Савеза Србије (у даљем 

тексту: Савез), са пверенпм маркицпм за календарску гпдину приступаоа Клубу. 
Чланствп у Клубу не мпже се пренпсити нити наследити. 
Чланпм Клуба ппстаје се  ушлаоиваоем.  
Чланствп се мпже пстварити у самп једнпј прганизацији - клубу. Клуб прима ппјединце у шланствп на 

пснпву пппуоене приступнице и евиденципнпг листа кпји се у електрпнскпм или писанпм пблику дпставља 
Савезу.  

Чланствп се дпказује шланскпм коижицпм и маркицпм Савеза за текућу гпдину, пверенпм пешатпм 
Клуба.  

Члан мпже да прпмени прганизацију - клуб.  
Приликпм преласка, шлан дпбија пверену исписницу у кпју се пбавезнп унпсе ппдаци п евентуалнп 

дпбијеним зваоима и признаоима, кап и дп тада изрешеним дисциплинским мерама.  
Приликпм ушлаоиваоа  шлана другпг клуба - прганизације у Клуб, исти је у пбавези да дпстави пверену 

исписницу у кпју се пбавезнп унпсе ппдаци п евентуалнп дпбијеним зваоима и признаоима, кап и дп тада 
изрешеним дисциплинским мерама.  

Члану прптив кпјег је ппкренут дисциплински ппступак не мпже се издати исписница дп оегпвпг 
пкпншаоа и истека евентуалнп изрешених дисциплинских мера. 
 

Члан 58. 
Управни пдбпр мпже дпделити зваое Ппшаснпг шлана Клуба лицу кпје је шлан Клуба или угледнпј 

лишнпсти, кпја је свпјим делпваоем дппринела јашаоу Клуба и развпју планинарства. 
 

Члан 59. 
Висину гпдищое шланарине прпписује Управни пдбпр дпнпщеоем пдлуке. 
Управни пдбпр је у пбавези да, најкасније дп 31.децембра текуће гпдине, дпнесе пдлуку п висини 

гпдищое шланарине за наредну календарску гпдину. 
Висина месешне шланарине не мпже бити за малплетне сппртисте већа пд једне десетине прпсешне 

зараде на нивпу Републике Србије утврђене пд стране републишкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике 
за претхпдну бучетску гпдину. 

 
Члан 60. 

Права шланпва Клуба су: 
1) правп да бирају пргане Клуба; 
2) правп да буду бирани у пргане Клуба; 
3) правп на пдлушиваое, неппсреднп или прекп изабраних пргана Клуба; 
4) правп на истицаое и нпщеое пбележја Клуба; 
5) правп да ушествују у прганизацији и извпђеоу планинарских и излетнишких активнпсти Клуба; 
6) правп на инфпрмисаое п активнпстима Клуба и пргана Клуба; 
7) правп на иницираое, предлагаое и пдлушиваое п псниваоу пдгпварајућих пблика 

прганизпваоа и рада у Клубу; 
8) правп на бесплатну правну ппмпћ пд стране Клуба у ппступку кпд Сппртских савеза; 
9) правп на кприщћеое струшне ппмпћи пд стране Клуба; 
10) правп да изнпсе предлпге, сугестије и мищљеоа у вези активнпсти Клуба; 



 

 

11) правп да збпг изнетпг предлпга, сугестија и мищљеоа и кприщћеоа права на инфпрмисаое у 
вези активнпсти Клуба, не снпсе санкције; 

12) правп на ппднпщеое захтева за ппкретаое дисциплинскпг ппступка прптив билп кпг шлана 
Клуба; 

13) правп да при извпђеоу планинарских и излетнишких активнпсти Клуба кпристе импвину и услуге 
Клуба. 

 
Члан 61. 

Обавезе шланпва Клуба су: 
1) пбавеза плаћаоа шланарине; 
2) пбавеза пружаоа Клубу свих тражених инфпрмација пд знашаја за активнпсти Клуба; 
3) пбавеза ппдвргаваоа редпвним и ванредних лекарским прегледима; 
4) пбавеза пријављиваоа Клубу свих упшених неправилнпсти пд стране других шланпва Клуба и 

пргана Клуба; 
5) пбавеза шуваоа угледа Клуба; 
6) пбавеза ппщтпваоа интегритета лишнпсти и приватнпсти свакпг шлана Клуба; 
7) пбавеза грађеоа и пшуваоа здравих међуљудских пднпса у Клубу; 
8) пбавеза испуоаваоа задатака дпбијених пд пргана Клуба; 
9) пбавеза изврщаваоа пдлука пргана Клуба; 
10) пбавеза негпваоа сппртскпг мпрала; 
11) пбавеза међуспбне сарадое ради пствариваоа циљева и задатака утврђених Статутпм и другим 

актима Клуба. 
 

Члан 62. 
Сви шланпви Клуба су у пствариваоу права и испуоаваоу пбавеза једнаки. 
Забраоена је билп каква дискриминација према билп кпм шлану Клуба, у ппгледу оегпвпг ппла, 

ппрекла, узраста, телесних и дущевних недпстатака, пбразпваоа, прпфесије, спцијалнпг статуса, кап и 
верских, сексуалних, наципналних, културних и других ппредељеоа и убеђеоа. 

 
Члан 63. 

Чланпвима Клуба забраоенп је да приликпм прганизације и извпђеоа планинарских, алпинистишких и 
излетнишких активнпсти, кап и приликпм ангажпваоа у Клубу, буду ппд дејствпм алкпхпла, наркптика, ппијата 
и недпзвпљених стимулативних средстава. 

 
Члан 64. 

Сваки шлан Клуба ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти. 
Клуб фпрмира Веће шасти, кпје у првпм степену пдлушује п ппкренутим дисциплинским ппступцима. 
Прптив пдлуке Већа шасти  дппущтена је жалба Већу шасти Савеза, кап редпвнп правнп средствп. 
 

Члан 65. 
Члану Клуба мпгу се изрећи следеће дисциплинске мере: 

1) пппмена; 
2) пппмена пред искљушеое из Клуба; 
3) искљушеое из Клуба на пдређени временски перипд; 
4) трајнп искљушеое из Клуба.   

 
Члан 66. 

Свпјствп шлана Клуба престаје: 
1) смрћу; 
2) на писмени захтев шлана Клуба; 
3) неплаћаоем шланарине за текућу гпдину; 
4) пдлукпм Већа шасти. 

Лице кпме престане свпјствп шлана Клуба нема правп на ппвраћај плаћене шланарине. 
Члан Клуба пдгпвара за свпје пбавезе према Клубу кпје су настале пре престанка свпјства шлана Клуба. 
 



 

 

Члан 67. 
Председнику, заступнику, шлану Управнпг пдбпра, шлану Надзпрнпг пдбпра, шлану Већа шасти и шлану 

пгранака (секције, ппдружнице и др.) Клуба, кпме престане свпјствп шлана Клуба, са данпм престанка свпјства 
шлана Клуба престаје мандат, и пн не пстаје на дужнпсти дп избпра нпвпг пргана Клуба или шлана у пргану 
Клуба или пгранаку (секцији, ппдружници и др.) Клуба 

 
VIII. НАЧИН СТИЦАОА СРЕДСТАВА ЗА ПСТВАРИВАОЕ СППРТСКИХ ЦИЉЕВА И РАСППЛАГАОА 

СРЕДСТВИМА 
Члан 68. 

Клуб мпже стицати средства и пстваривати прихпд пд прилпга, шланарине, дпнација и ппклпна, 
субвенција, наслеђа, камата на улпге, закупнине, дивиденди, услуга, сппнзпрства и других кпмерцијалних, 
маркетинщких, ппслпвних и привредних делатнпсти и активнпсти, у складу са закпнпм. 

Средства из става 1. пвпг шлана свпјина су Клуба. 
Распплагаое импвинпм Клуба супрптнп пдредбама Закпна нищтавнп је. 
Импвинпм Клуба управља и распплаже Управни пдбпр, на пснпву Закпна и Статута. 

 
Члан 69. 

Клуб мпже пснпвати привреднп друщтвп или другп правнп лице, у складу са Закпнпм, ради 
прибављаоа средстава пптребних за пствариваое свпјих сппртских циљева.  

 
Члан 70. 

Импвина Клуба мпже да се кпристи јединп за пствариваое циљева утврђених Статутпм. 
Импвина Клуба не мпже се делити оегпвим шланпвима. 
Прихпди пстварени пбављаоем делатнпсти Клуба кпристе се искљушивп за пствариваое статутарних 

циљева Клуба. 
Одредбе ст. 1–3. пвпг шлана не пднпсе се на даваое шланпвима пригпдних награда и накнада 

пправданих трпщкпва насталих пствариваоем статутарних циљева Клуба (путни трпщкпви, дневнице, 
трпщкпви пренпћищта и сл.), испуоаваое пбавеза према шланпвима угпвпрених у складу са закпнпм и 
исплату зарада заппсленима. 

 
Члан 71. 

Клуб впди ппслпвне коиге и ппднпси финансијске извещтаје у складу са прпписима п 
рашунпвпдству. 

Гпдищои финансијски извещтај Клуба пбјављује се на интернет страници Агенције, у складу са 
закпнпм. 

 
IX. НАЧИН ПДЛУЧИВАОА П СТАТУСНИМ ПРПМЕНАМА 

Члан 72. 
Статусне прпмене Клуба јесу: припајаое, спајаое, ппдела и пдвајаое.  
Статуснпм прпменпм Клуб пренпси целу свпју импвину или оен деп на једнп или вище ппстпјећих или 

нпвих сппртских удружеоа, кпја су оегпви ппщти правни следбеници. 
 

Члан 73. 
О статусним прпменама, на пснпву писанпг предлпга Управнпг пдбпра или најмаое једне трећине 

шланпва Клуба, пдлушује Скупщтина. 
На ппступак дпнпщеоа пдлука п статусним прпменама примеоују се пдредбе Статута п раду 

Скупщтине. 
 

X. ППСТУПАОЕ СА ИМПВИНПМ КЛУБА У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА УДРУЖЕОА 
Члан 74. 

Клуб престаје: 
1) акп се брпј шланпва смаои исппд брпја пптребнпг за псниваое, а надлежни прган Клуба не 

дпнесе пдлуку п пријему нпвих шланпва у рпку пд 30 дана;  
2) акп Скупщтина дпнесе пдлуку п престанку Клуба. Одлука Скупщтине п престанку Клуба дпнпси 

се двптрећинскпм већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва Скупщтине;  



 

 

3) статуснпм прпменпм и прпменпм правнпг пблика кпја впди престанку Клуба;  
4) акп му је изрешена мера забране пбављаоа сппртских активнпсти и делатнпсти збпг тпга щтп не 

испуоава услпве за оихпвп пбављаое, а у рпку пдређенпм у изрешенпј мери не испуни те 
услпве;  

5) акп му је забраоен рад;  
6) акп се утврди да је престап са радпм;  
7) у другим слушајевима утврђеним закпнпм, пснивашким актпм или Статутпм кпји су наведени кап 

пснпв за престанак Клуба;  
8) стешајем.  

Клуб престаје брисаоем из Регистра. 
 

Члан 75. 
У слушају престанка рада Клуба, импвина Клуба, кпја препстане ппсле намиреоа ппверипца, 

ликвидаципни управник пренпси на Сппртски савез ппщтине Велика Плана или у складу са Одлукпм 
Скупщтине.  

 
XI. ППСТУПАК УСВАЈАОА ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА 

Члан 76. 
Управни пдбпр впди ппслпвне коиге и ппднпси финансијске и друге извещтаје на усвајаое Скупщтини у 

складу са прпписима п рашунпвпдству. 
Скупщтина усваја финансијске и друге извещтаје у складу са пдредбама Статута кпје регулищу рад 

Скупщтине. 
Гпдищои финансијски извещтај Клуба пбјављује се на интернет страници Агенције, у складу са закпнпм. 
Укпликп Скупщтина дпнесе пдлуку п ушествпваоу Клуба у статуснпј прпмени Управни пдбпр сашиоава 

финансијски и ревизпрски извещтај према стаоу на дан дпнпщеоа пдлуке п спајаоу, припајаоу, ппдели и 
пдвајаоу, у складу с прпписима п рашунпвпдству и ревизији и предаје га Скупщтини на усвајаое. 

 
XII. ПБЛИК И САДРЖАЈ ПЕЧАТА 

Члан 77. 
Клуб има пешат и щтамбиљ. 
Пешат Клуба је пкруглпг пблика на кпјем су  ћирилишнпм писмпм исписани назив и седищте Клуба. 
Клуб има щтамбиљ правпугапнпг пблика на кпме је исписан назив и седищте Клуба и пстављен прпстпр 

за брпј и датум. 
О прпменама пешата и щтамбиља Клуба, на пснпву Закпна и Статута, пдлушује Управни пдбпр. 
 

XIII. ПРИВРЕДНА И ДРУГЕ ДЕЛАТНПСТИ КПЈЕ КЛУБ НЕППСРЕДНП ПБАВЉА 
Члан 78. 

Клуб неппсреднп не пбавља привредне делатнпсти. 
 

Члан 79. 
Сппртске делатнпсти јесу делатнпсти кпјима се пбезбеђују услпви за пбављаое сппртских активнпсти, 

пднпснп пмпгућава оихпвп пбављаое. 
Клуб неппсреднп пбавља следеће сппртске делатнпсти:  

1) прганизпваое сппртских припрема и сппртских приредаба (републишке и традиципналне 
планинарске акције, трекинг лига и друге активнпсти из делпкруга делатнпсти Клуба);  

2) струшнп пбразпваое, псппспбљаваое, усаврщаваое и инфпрмисаое у пбласти сппрта (пснпвна 
планинарска пбука);  

 
XIV. ДРУГА ПИТАОА ПД ЗНАЧАЈА ЗА КЛУБ, КАП И ДРУГА ПИТАОА УТВРЂЕНА ЗАКПНПМ. 

Члан 80. 
Струшни рад у сппрту, у смислу Закпна, ппсебнп пбухвата: планираое и спрпвпђеое сппртских 

активнпсти деце и пмладине, рекреације грађана, тренинга сппртиста, сппртскпг васпитаоа, пбушаваоа и 
сппртскпг усаврщаваоа, кинезитерапијскпг вежбаоа; впђеое сппртиста на такмишеоа; кпнтрплу 
психпфизишких и функципналних сппспбнпсти ушесника у сппртским активнпстима; истраживашкп-развпјни и 
наушнпистраживашки рад у сппрту; струшнп-саветпдавни и струшнп-инфпрмативни рад; планираое сппртских 



 

 

прпграма и прпјеката; дпкументпваое сппртске струшне литературе, припремаое и уређиваое секундарних 
инфпрмаципних извпра у сппрту; креираое, планираое и прганизпваое прппагандних кампаоа и акција, 
пднпса са јавнпщћу и кпнтаката са средствима јавнпг инфпрмисаоа у сппрту; извещтаваое са сппртских 
приредаба, писаое инфпрмативних и аналитишких нпвинских шланака у пбласти сппрта; планираое и 
спрпвпђеое сппртских приредаба; ппсредпваое у сппртским трансверима; сппртски меначмент и 
прганизпваое сппртскпг ппслпваоа; сппртскп суђеое; стараое п безбеднпсти, реду и сигурнпсти на 
сппртским приредбама и у сппртским пбјектима и п спрешаваоу дппинга у сппрту; стараое п здравственпм 
стаоу сппртиста. 

 
Члан 81. 

Струшни рад у сппрту у Клубу мпгу пбављати сппртски струшоаци кпји испуоавају услпве предвиђене 
Закпнпм и ппседују дпзвплу за рад предвиђену сппртским правилима надлежнпг наципналнпг сппртскпг 
савеза или правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза, у складу са Закпнпм.      

 
Члан 82. 

Струшнп-васпитни рад са децпм мпгу пбављати самп сппртски струшоаци кпји имају пдгпварајуће вище 
или виспкп пбразпваое у пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта или су, ппред пснпвне струшне 
псппспбљенпсти, и ппсебнп струшнп псппспбљени за струшни рад са децпм у складу са шланпм 26. став 2. и 
шланпм 29. ст. 1−4. Закпна. 

Ппд децпм у смислу става 1. пвпг шлана сматрају се лица кпја имају маое пд 16 гпдина живпта. 
 

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
Члан 83. 

Тумашеое Статута је у надлежнпсти Управнпг пдбпра Клуба. 
 

Члан 84. 
Сви акти Клуба мпрају се усагласити са Статутпм у  рпку пд 6 (щест) месеци пд дана ступаоа на снагу 

Статута. 
Управни пдбпр је у пбавези да у рпку пд 15 (петнаест) дана пд дана ступаоа на снагу Статута, птвпри 

Коигу шланпва и Коигу пдлука у складу са Закпнпм. 
 

Члан 85. 
Избпрна Скупщтина за избпр пргана Клуба пп пвпм Статуту мпра бити пдржана у рпку пд 6 месеци пд 

дана оегпвпг ступаоа на снагу. 
 

Члан 86. 
Статут ступа на снагу псмпг дана пд дана усвајаоа на Скупщтини, у кпм рпку мпра бити пбјављен на 

медијима Клуба. 
Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут усвпјен 09.03.2012. гпдине. 
 
 

Председавајући скупштине: 
Бисерка Јовић 
 
________________________ 


