
На основу чл.  40,  чл.  55 ст.  3  тач.  1 и чл.  97 Закона о спорту (Службени гласник 
Републике Србије број 10/2016 од 08.02.1016. године), члана 9,10,11,12 и 96 Статута 
Планинарског савеза Србије од 29.10.2016. године и чл. 20, ст. 1 Статута Планинарско-
смучарског клуба "Сириг" од 25.2.2012. Скупштина Планинарско-смучарског Клуба 
"Сириг" Сириг, одржана 12.2.2017. године доноси

С Т А Т У Т
ПЛАНИНАРСКОГ СПОРТСКОГ КЛУБА "СИРИГ"

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Спортска  организација  Планинарски  спортски  клуб  "Сириг"  из  Сирига  (у 

даљем тексту  Клуб),  као  спортско  удружење,  у  смислу  Закона  о  спорту  (у  даљем 
тексту: Закон), јесте добровољна, самостална, невладина и неполитичка друштвено-
спортска  организација  у  области  спорта  која  остварује  своју  активност  на  развоју 
планинарства.

Члан 2.
Клуб је основан 6. марта 1981. године и тај дан се слави као дан Клуба.

I - НАЗИВ И СЕДИШТЕ КЛУБА

Члан 3.
Пун назив Клуба је: Планинарски спортски клуб "Сириг".
Скраћени назив Клуба је: ПСК "Сириг".
О промени назива Клуба, на предлог Управног одбора Клуба (у даљем тексту: 

Управни  Одбор)  или  најмање  једне  трећине  чланова  Клуба,  одлучује  Скупштина 
Клуба (у даљем тексту: Скупштина).

Седиште Клуба је у Сиригу, општина Темерин, улица Новосадска број 38.
О промени седишта Клуба,  на  предлог  Управног Одбора  или најмање једне 

трећине чланова Клуба, одлучује Скупштина.
У пословној коресподенцији и у јавном иступању Клуб уз свој назив наводи и 

своје седиште.
Клуб  делује  на  подручју  Општине  Темерин,  али  своје  спортске  активности 

остварује на територији републике Србије и у иностранству, у складу са законом.

Члан 4.
Клуб  је  правно  лице  са  правима,  обавезама  и  одговорностима  утврђеним 

Законом и статутом Клуба (у даљем тексту: Статут).
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Члан 5.
Клуб  има  печат  округлог  облика  на  којем  су  у  спољном  кругу  ћирилицом 

исписани назив и седиште Клуба а у средини је утиснут рунолист као знак Клуба.  
Клуб има заштитни знак штитастог облика са рунолистом у средини, у доњем 

делу је текст "ПСК "СИРИГ"-Сириг", позадина је зелена а руб златне боје.
Клуб има заставу плаве боје са знаком Клуба у средини.

Члан 6.
Клуб је члан Планинарског савеза Војводине,  Планинарског савеза Србије и 

Спортског савеза општине Темерин. 
Клуб  се  може  одлуком  Управног  одбора  учланити  у  одговарајуће  савезе  у 

области планинарске делатности или на други начин удружити у друге асоцијације ако 
је то у интересу Клуба.

II - ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ, САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ, СПОРТСКЕ ГРАНЕ И 
СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ СПОРТСКИ ЦИЉЕВИ

Члан 7.
Циљеви и задаци Клуба су да:

- развија и ствара услове за развој, унапређење и промоцију планинарског 
спорта на територији општине Темерин;
- промовише образовну и васпитну функцију планинарског спорта, 
разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење планинарским 
спортом;
- организује: излете, походе, логоровања, сустере, слетове, таборе, 
кампове и друго;
- обележава, чува и одржава планинарске путеве и трансверзале;
- пропагира планинарске активности;
- организује и спроводи маркетиншку делатност;
- води евиденцију о свим члановима Клуба у складу са Законом;
- јача материјалну основу Клуба;
- негује планинарску етику;
- организује струично оспособљавање и усавршавање чланства;
- брине о заштити природе планина и човекове околине;
- шири знања и подиже свест о вредности планина и природе уопште;
- подстиче развој спортских такмичења у планинарским дисциплинама;
- упознаје чланове са свим вредностима природе, условима за одлазак  
у планину, мерама превентиве и контролом ризика од незгода у 
планинама, као и упознавање са начинима прве помоћи и основним 
знањима о спасавању;
- повезује Клуб са другим клубовима, организацијама и 
институцијама које у свом раду имају исте или сличне циљеве 
усмерене ка развоју и заштити природних подручја;
- подстиче своје чланове на активност и постизање спортских резултата 
додељивањем награда и признања;
- обезбеди да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно,  
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здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним 
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно;
- деловање заштити од злоупотреба и циљева који су супротни спортском 
духу;
- активности Клуба буду доступне свим грађанима под једнаким 
условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, степен 
евентуалне инвалидности, пол и дрго слично својство;
- организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог  
система;
- обавља све друге активности у складу са Законом, стратегијом развоја 
спорта у Републици Србији, стратегијом развоја планинарског спорта у 
АП Војводини и Статутом;

Члан 8.
Клуб  остварује  своје  циљеве  и  обавља  спортске  активности  и  делатност  у 

складу  са  Законом,  спортским  правилима  припадајућих  савеза  и  актима  Клуба, 
потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђених у документима 
међународних организација у којима је чланица Република Србија.

Члан 9.
Клуб у складу са постављеним циљевима развија следеће спортске дисциплине 

у  оквиру  спортских грана које  су  прописане  Правилником о спортским гранама и 
областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских 
грана и области спорта:

Грана: (32) планинарствo 
I - Изворне планинарске дисциплине:

1) пешачење у природи,
2) планинарење,
3) планинарска оријентација,
4) планинско трчање.

II - Техничке планинарске дисциплине:
1) Високогорство,
2) Алпинизам: 

пењање у стени, пењање у леду.
3) Спортско пењање: 

спортско пењање на природној стени, спортско пењање на 
вештачкој стени.

4) Спелеологија,
5) Турно скијање,
6) Кретање кроз кањоне (кањонинг) и
7) Планински бициклизам.

Наведене  дисциплине под  I  и  II се  дефинишу  Правилником  о  спортским 
дисциплинама Гранског савеза.
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Члан 10.
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, који 

имају  одговарајуће  спортско  звање  прописано  Законом,  у  складу  са  Законом, 
правилима надлежних гранских савеза и општим актима Клуба.

Члан 11. 
Клуб може образовати један или више огранака (секција, комисија, подружница 

и др.) који се уписују у Регистар удружења у области спорта и то за: 
1. алпинизам; 
2. спелеологију; 
3. спортско пењање; 
4. планинарење и планинарске трансверзале; 
5. високогорство; 
6. односе са јавношћу и маркетинг.

III - ОРГАНИ КЛУБА

Члан 12.
Органи Клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Веће части и 

председник Клуба.

Члан 13.
Члан органа Клуба може бити само члан Клуба. Одлуке органа Клуба уносе се у 

Књигу одлука. 
Чланови  органа  Клуба  имају  посебне  дужности  према  Клубу  у  погледу 

дужности пажње,  дужности пријављивања послова и  радњи у  којима имају  лични 
интерес, дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и 
дужности поштовања забране конкуренције. 

Члан 14. 
Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови управе и Скупштине. 
Чланови управе Клуба, укључујући и заступника и ликвидационог управника 

Клуба не могу бити следећа лица: 
1. оснивачи,  власници  удела  или  акција,  заступници,  ликвидациони 

управници, запослени  или  чланови  спортске  организације  која  се 
такмичи у истом рангу такмичења;

2. чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно 
службена лица организације  у области спорта која  управља спортском 
лигом;

3. лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу 
политичке странке;

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

5. спортски 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, 
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разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење 
кредита и друге погодности,  изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање 
употребе  допинг  средстава,  неовлашћена  производња  и  стављање  у 
промет допинг средстава, 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 друштава или удружења у 
складу са  законом којим је  уређен сукоб интереса  у обављању јавних 
дужности. 

Члан 15.
Члан органа  Клуба,  односно заступник нема право гласа  на  седници органа 

Клуба кад се одлучује о: 

1. покретању спора или одустајању од спора против њега;
2. одобравању  послова  између  њега  и  Клуба  у  случају  сукоба  интереса, 

односно постојања личног интереса при одлучивању;
3. његовој одговорности или разрешењу. 

1. Скупштина Клуба

Члан 16.
Скупштина  је  највиши  орган  Клуба  и  сачињавају  је  сви  чланови  Клуба,  са 

једнаким правом гласа. 
Седнице  Скупштине  могу  бити  редовне  и  ванредне,  редовне  се  одржавају 

једном годишње а ванредне по потреби. 
Рад Скупштине се може уредити пословником.

Члан 17.
Редовну  седницу  Скупштине  сазива  Председник  Клуба  на  основу  одлуке 

Управног одбора.
Седница  се  заказује  најмање  30  дана  пре  одржавања,  са  назнаком  места 

одржавања  и  временом  почетка  рада,  као  и  са  предлогом  дневног  реда  и 
одговарајућим материјалима.

Уколико председник Клуба не закаже седницу редовне скупштине до 1. марта 
текуће године, право да сазове седницу има Управни одбор или 1/3 чланова Клуба.

Управни одбор доноси одлуку о сазивању седнице простом већином гласова 
свих чланова Управног одбора, изузев председника Клуба.

Редовна седница скупштине мора се одржати најкасније до 1. априлаа текуће 
године.

Члан 18.
Ванредну  седницу Скупштине  може  сазивти председник својом одлуком,  по 

одлуци Управног одбора или Надзорног одбора у року од 15 дана од дана подношења 
уредног захтева за одржавање седнице Скупштине Клуба, с тим да између подношења 
уредног  захтева  за  одржавање  и  одржавања  седнице  Скупштине  Клуба  не  сме  да 
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протекне више од 30 дана. 
У случају да председник не сазове ванредну седницу Скупштине у предвиђеном 

року, сазива је председник Надзорног одбора у року од 15 дана од дана подношења 
уредног захтева за одржавање седнице Скупштине Клуба, с тим да између подношења 
уредног  захтева  за  одржавање  и  одржавања  седнице  Скупштине  Клуба  не  сме  да 
протекне више од 30 дана. 

Сазивање ванредне седнице Скупштине може тражити и једна трећина чланова 
Скупштине уз предлагање дневног реда, а ако председник Клуба не сазове седницу 
Скупштине, њу могу сазвати они чланови Клуба који су тражили њено сазивање.

Ванредна седница Скупштине се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од 
дана подношења уредног захтева за одржавање седнице Скупштине Клуба, с тим да 
између подношења уредног захтева за одржавање и одржавања седнице Скупштине 
Клуба не сме да протекне више од 30 дана. 

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

У случају да се ванредна седница Скупштина не одржи због недостатка кворума 
или се не усвоје предлози предлагача, нова ванредна седница Скупштине се са истим 
дневним редом не може одржати у наредних шест месеци. 

Члан 19.
Скупштина  може  пуноважно  да  ради  ако  јој  присуствује  више  од  половине 

чланова. 
Уколико  у  заказано  време  нема  потребне  већине  чланова,  време  почетка 

седнице Скупштине помера се за 30 минута и тада Скупштина почиње са радом и 
пуноправно одлучује ако је присутна једна трећина чланова клуба.

Ако  седници  скупштине  не  присуствује  ни  1/3  чланова  Клуба,  седница  се 
одлаже и следећа се заказује у року који не може бити краћи од 15 нити дужи од 30 
дана.

Члан 20.
Скупштина доноси одлуке, простом већином присуних чланова. 
Гласање на седницама Скупштине је јавно.
Право  учешћа  у  раду,  односно  право  гласа  на  Скупштини  имају пунолетни 

чланови Клуба са плаћеном чланарином за текућу годину. 
Право учешћа у раду Скупштине немају  чланови Клуба који нису пословно 

способни и који су под суспензијом или током трајања изречене дисциплинске мере 
од стране Клуба или Планинарског савеза Србије.

Члан 21.
Скупштина свој рад обавља у седницама.
Скупштину отвара председник Клуба који предлаже радно председништво које 

руководи радом Скупштине. 
О  току  рада  седнице  Скупштине,  води  се  записник,  који  треба  да  потпишу 

председник, односно председавајући и записничар. 
Записник треба да садржи: број присутних чланова, резултате гласања и избора, 

предлоге и одлуке са именима предлагача.
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Лице овлашћено за заступање Клуба (у даљем тексту: Заступник) је дужно да, 
евентуалне статутарне промене у Клубу, пријави  Агенцији за привредне регистре (у 
даљем тексту: Агенција) најкасније за 15 дана. 

Члан 22.
Задаци скупштине су да:

- усваја извештаје о раду Клуба и органа Клуба;
- доноси програме и планове рада Клуба за наредни период;
- усваја Статут, односно његове измене и допуне;
- усваја финансијске и одлучује о прихватању ревизорских извештаја;
- усваја извештаје о реализацији програма који се финансирају из јавних 
средстава;
- бира, односно именује и разрешује лице одговорно за заступање Клуба, 
чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части;
- одлучује о оснивању и удруживању у савезе;
- одлучује о статусним променама;
- одлучује о престанку рада клуба;
- одлучује о предлозима и налазима Надзорног одбора;
- одлучује о жалбама и представкама упућеним Скупштини;
- одлучује, на основу претходно усвојених критеријума, о именовању 

почасних чланова;
- обавља и друге послове од интереса за Клуб и за планинарство у 
целини;
- одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом.

2. Управни одбор

Члан 23.
Управни одбор је орган управљања Клуба. 
Мандат  чланова  Управног  одбора  је  4  (четири)  године  и  могу  бити  поново 

бирани. 
Управни  одбор  има  7  (седам)  чланова  и  сачињавају  га:   председник, 

потпредседник, секретар, благајник и још три члана.
Замена болесног или неактивног члана Управног одбора, врши коптирањем сам 

Управни одбор, са пуноважношћу до првог заседања Скупштине Клуба.

Члан 24.
Чланове  Управног одбора  бира  и  разрешава  Скупштина  на  предлог 

Председника.
На  првој  седници  новоизабраног  Управног  одбора,  коју  сазива  бивши 

председник или потпредседник Клуба, одмах након Скупштине или најдуже у року од 
7 (седам) дана, бирају се : потпредседник, секретар и благајник Клуба.

Члан 25.
Задаци Управног одбора су да:

- утврђује предлог Статута Клуба и предлоге других општих аката које  
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доноси Скупштина Клуба, предлог програма рада као и предлог 
финансијског плана Клуба;
- води и координира рад Клуба између две седнице Скупштине Клуба;
- припрема и сазива седнице Скупштине Клуба;
- спроводи одлуке и закључке Скупштине;
- предлаже завршни рачун;
- одлучује о оснивању предузећа, установе, агенције и др. ако је од 
значаја за Клуб и његове чланове;
- бира и опозива представнике у органима и телима организација и савеза 
у којима је Клуб члан;
- додељује награде и признања Клуба;
- усваја извештаје;
- одлучује о висини чланских маркица и годишњој чланарини;
- одлучује у другом степену о дисциплинској одговорности чланова 
Клуба;
- оснива по процени, сталне или привремене Комисије, одређује им 
задатке и именује чланове и председнике Комисија;
- сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и 
других прописа и одредби Статута и омогућује увид у свој рад;
- Извршава и друге послове из делатности Клуба који су Статутом 
стављени у надлежност или који нису у надлежности Скупштине;
- Управља имовином клуба;
- Обавља и друге послове у складу са Законом и прописане Статутом.

Члан 26.
Управни одбор ради у седницама, које се одржавају по потреби, а најмање једном 

у три месеца. 
Седнице  заказује  Председник  самоиницијативно  или  на  основу  одлуке 

Секретаријата, и он руководи радом седнице.
О појединачном питању, изузетно, чланови Управног одбора могу да се изјасне у 

писаном облику.
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора или на захтев једне 

трећине чланова Управног одбора.
Седница Управног одбора одржава се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

дана сазивања. 
Седницама Управног одбора може присуствовати председник Надзорног одбора, 

без права одлучивања. 
Седницама  Управног  одбора  могу  присуствовати  и  друга  лица,  по  одобрењу 

председника.  

Члан 27.
 Управни одбор може да заседа ако на седници присуствује више од половине 

чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, а уколико су 

гласови подељени па нема већине, одлучује глас председника. 
Управни  одбор  доноси  опште  акте  из  своје  надлежности  већином  гласова  од 
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укупног броја чланова Управног одбора. 

Члан 28.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком или разрешењем.

3. Надзорни одбор

Члан 29.
Скупштина бира Надзорни одбор који се састоји од 3 (три) члана, са мандатом 

од 4 (четири) године. 
Чланови Надзорног одбора могу поново бити бирани на ту функцију.
Чланови између себе бирају председника и заменика председника. 
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови других органа 

Клуба.

Члан 30.
Надзорни одбор: 

- контролише финансијско пословање Клуба; 
- контролише годишњи финансијски резултат Клуба; 
- контролише спровођење Статута и других општих аката Клуба.
- надгледа законитост рада Клуба и органа Клуба; 
- надгледа примену извршење одлука Скупштине, Управног одбора и 
Већа части; 
- предлаже органима Клуба исправљање уочених неправилности; 
- врши и друге послове у складу са Законом и Статутом. 

Члан 31.
Сви  органи  Клуба  су  дужни  да  Надзорном  одбору  омогуће  увид  у  своје 

пословање. 
Надзорни  одбор  о  својим  налазима  обавештава  Управни  одбор  а  извештај 

подноси Скупштини Клуба.

4. Веће части

Члан 32.
Скупштина бира Веће части које се састоји од 3 (три) члана са мандатом од 4 

(четири) године. 
Чалнови Већа части могу бити поново бирани на ту функцију.
Чланови између себе бирају председника и заменика председника. 
Чланови Већа части не могу истовремено бити и чланови других органа Клуба.

Члан 33.
Веће части је првостепени орган за прекршаје Моралног кодекса планинара а 

поступак покреће вођа акције или члан Управног одбора и то писменим захтевом.  
Веће  части  делује  и  у  другим  приликама,  самоиницијативно,  ако  дође  до 

друштвених или чланских неспоразума. 
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Другарска интервенција Већа части мора увек бити свестрана а исход такав да 
задовољава обе стране.

4. Председник

Члан 34. 
Председник: 

- представља и заступа Клуб, у складу са Законом и Статутом; 
- стара се о раду Управног одбора и његових радних тела; 
- води рачуна да рад Управног одбора буде у складу са Законом и 
Статутом
- одговара за законитост рада Клуба; 
- потписује одлуке, записнике Скупштине и Управног одбора;
- заказује седнице Скупштине и Управног одбора;
- располаже финансијским средствима Клуба, по одлукама Управног 
одбора; 
- утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор;  
- председава седницама Управног одбора; 
- одобрава службена путовања, по одлукама Управног одбора;
- врши и друге послове у складу са Законом и Статутом, а по одлуци 
Управног одбора. 

Председник је за свој рад одговоран Скупштини и Управном одбору Клуба. 

Члан 35.
Председник Клуба је уједно и председник Управног одбора. 
Председника Клуба бира Скупштина на предлог Управног одбора или најмање 

једне трећине чланова Клуба.
Председник  Клуба бира  се  на  време од четири године  и може бити поново 

биран.

4. Потпредседник

Члан 36.
Клуб има  једног  потпредседника  који  је  уједно  и  потпредседник  Управног 

одбора, којег бира Управни одбор на предлог Председника Куба. 
Потпредседник  Клуба бира  се  на  време  од  4  (четири) године  и  може  бити 

поново биран.
У одсуству Председника  Клуба у свим правима и обавезама мења и замењује 

Потпредседник.

7. Секретар

Члан 37.
Секретара Клуба бира Управни одбор на предлог Председника Клуба.
Секретар  Клуба бира се на време од  4 (четири) године и може бити поново 

биран. 
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Секретар за  свој  рад одговара  Управном одбору,  Скупштини и  Председнику 
Клуба. 

Члан 38.
Секретар Клуба:

- организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и 
предузимање мера за унапређење тих послова;
- одобрава службена путовања у земљи.
- стара се о припремама седница органа Клуба и о извршавању одлука и 
других аката тих органа;
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и другим 
општим актима Клуба.

8. Благајник

Члан 39. 
Благајника Клуба бира Управни одбор на предлог Председника Клуба.

Благајник Клуба бира се на време од 4 (четири) године и може бити поново биран. 
Благајник за свој  рад одговара Управном одбору,  Скупштини и Председнику 

Клуба. 
Благајник Клуба: 

- сачињава извештаје о материјално-финансијском пословању Клуба; 
-  врши обрачун и исплату двевница, путних и материјалних трошкова;  
- брине о набавци опреме и стручних помагала; 
- брине и организује сакупљање чланарине; 
- брине о приходима по основи спонзорства, донација, дотација, 
поклона,...; 
- брине о осталим средствима прихода и расхода; 
- уплаћује и подиже готов новац са текућег рачуна Клуба; 
- обавља и друге послове, у складу са Законом и Статутом.

IV - ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ОДНОСНО ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И 
ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА КЛУБА 

Члан 40.
Поступак  усвајања,  односно  измена  и  допуна  Статута  врши  Скупштина  на 

седници Скупштине у складу са Законом 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 Клуба врши 

Управни одбор на седницама Управног одбора у складу са Законом и Статутом. 

V - ЗАСТУПАЊЕ КЛУБА

Члан 41. 
Председник и заменик председника су уједно и заступници Клуба. 
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На  поступак  избора  заступника,  сходно  се  примењују  одредбе  Статута  које 
прописују избор председника и заменика председника. 

Члан 42. 
На мандат  заступника,  сходно се  примењују  одредбе  Статута које  прописују 

мандат председника и мандат заменика председника. 
Заступник се  стара  и  одговара  за  законитост  рада  Клуба,  организује  и  води 

активности и пословање Клуба, брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и 
пословних књига, спроводи одлуке органа Клуба. 

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 закључи у име и за рачун Клуба обавезују Клуб 
и ако нису у оквиру циљева Клуба, осим ако Клуб докаже да је треће лице знало да је 
тај посао изван циљева Клуба или је према околностима случаја могло знати. 

Ако заступник у току 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 
именован, без навођења разлога. 

Заступник може у свако доба дати оставку Клубу писаним путем. 
Оставка  заступника  производи  дејство  у  односу  на  Клуб  даном подношења, 

осим ако у њој није наведен неки каснији датум. 
Оставка заступника региструје се у складу са Законом којим је уређен поступак 

регистрације у Агенцији. 
Ако  је  једини  заступник  Клуба  дао  оставку,  у  обавези  је  да  настави  да 

предузима послове  који не трпе одлагање до именовања новог заступника,  али не 
дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са Законом којим је уређен 
поступак регистрације у Агенцији. 

Ако је Клуб остао без јединог заступника, а нови заступник не буде регистрован 
у  Регистру  у  даљем  року  од  60  дана,  сваки  члан  Клуба  може  тражити  да  суд  у 
ванпарничном поступку постави привременог заступника Клуба. 

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 Клуб остао без јединог заступника, а нови заступник не буде регистрован 
у Регистру у даљем року од шест месеци, Клуб престаје са радом. 

Члан 43. 
Заступник  је  дужан  да  информише  органе  Клуба  о  активностима  и 

делатностима Клуба и његовом финансијском пословању. 
Уколико Скупштина,  односно једна трећина чланова Клуба 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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VI - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА

Члан 44.
Рад клуба је јаван а јавност рада се обезбеђује у складу са одређеним одредбама 

овог статута.

Члан 45.
Одлуке органа Клуба објављују се на огласне медије Клуба и у Књигама одлука.
Клуб,  кроз  своје  активности,  бави  се  информисањем  чланова  и  јавности, 

пропагандом планинарства, као и стручном издавачком делатношћу.
Клуб, у оквиру активности утврђених Статутом, у циљу упознавања јавности са

активностима  и  радом  Клуба,  а  нарочито  у  сврху  пропагирања  планинарства  у 
јавности, могу да организују акције маркетиншке природе.

VII - УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊЕЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, 
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ЧЛАНАРИНЕ, ПРАВА, ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ 

ЧЛАНОВА, ПОСЕБНО МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА

Члан 46.
Чланови Клуба јесу оснивачи и лица која накнадно приступе клубу у складу са 

Статутом.
Члан  Клуба  може  бити  свако  домаће  или  страно физичко лице,  које 

прихватањем  одредба  Статута  остварује  права  и  обавезе  у  Клубу,  поднесе  Клубу 
писану изјаву о приступању а Управни одбор не одбије својом одлуком његову изјаву 
о приступању.

Управни одбор може одлучивати о прихватању поднетих изјава о приступању.
Изјаву  о  приступању за  малолетно  лице  које  није  навршило 14  година  даје 

малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.

Члан 47.
Физичко лице може бити члан Клуба независно од година старости у складу са 

Законом и Статутом.

Члан 48.
Чланство  у  Клубу  је  добровољно  а  права  и  обавезе  чланова  су  утврђени 

Статутом и другим правилима и прописима.

Члан 49.
Чланови Клуба се деле по категорији на редовне и почасне. И једни и други 

имају право да учествују у раду Скупштине и да износе своје ставове, мишљења и 
предлоге. У органе Клуба могу бити бирани само редовни чланови. Почасни чланови 
не плаћају чланарину.

Члан 50.
Чланом Клуба постаје се учлањењем.
Као доказ о чланству, Клуб издаје члановима оверене књижице Планинарског 
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Савеза  Србије  (у  даљем  тексту:  Књижица),  са  овереном  маркицом  Планинарског 
Савеза Србије (у даљем тексту: Маркица) за календарску годину приступања Клубу.

Чланство траје до краја календарске године а обнавља се плаћањем чланарине 
за наредну годину, Клуб оверава Књижицу новом Маркицом и печатом Клуба.

Висину  годишње  чланарине  прописује  Управни  одбор  доношењем  одлуке 
најкасније до 31. децембра текуће календарске године за наредну годину.

Висина  месечне  чланарине  за  малолетне  спортисте  не  може  бити  већа  од 
десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије за претходну буџетску годину, 
утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике.

Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити.

Члан 51.
 Члан Клуба има право да:
- слободно и равноправно учествује у свим активностима Клуба;
- бира и буде биран у све органе и радна тела Клуба;
- даје иницијативе, износи мишљења и даје предлоге у циљу развоја Клуба;
- покреће акције и предузима конкретне мере ради остваривања прихваћених  
иницијатива;
- користи друштвене објекте, уређаје и реквизите;
- поседује чланску карту Клуба i савеза коме Клуб припада;
- буде редовно и благовремено обавештен о раду клуба.
Уколико  је  редован  члан  Клуба  малолетан,  у  његово  име,  његовим правима 

располаже његов законски заступник.

Члан 52.
Члан Клуба има обевезе да:

- непосредно ради и спроводи програмске обавезе и задатке;
- доследно спроводи мере, закључке и одлуке органа и радних тела Клуба;
-  активно учествује  у  раду органа  и тела  Клуба  и  тиме доприноси развоју  
планинарског спорта.;
- свесно чува имовину Клуба;
- чува углед Клуба и планинарства у целини;
- придржава се овог статута, моралог кодекса планинара и других општих аката 
Клуба и Савеза коме припада;
- редовно плаћа чланарину, прописану од стране Скупштине Клуба;
-  учествује  у  обезбеђењу  средстава  за  реализацију  циљева  и  програмских  
задатака Клуба;
-  најмање  два  пута  годишње  провери  здравствено  стање  и  способност  за  
бављење спортским дисиплинама у којим наступа;
Уколико је  редован члан Клуба малолетан,  у  његово име,  за  његове обавезе 

одговоран је његов законски заступник.

Члан 53.
Клуб  води  евиденцију  својих  чланова  (књига  чланова)  и  друге  базичне 

евиденције у складу са Зконом.
Клуб је дужан да се упише у матичне евиденције у складу са Законом.
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У књигу чланова Клуба уписују се следећи подаци: 
- име; 
- име оца и презиме;
- датум рођења;
- држављанство;
- број личног документа који служи као средство идентификације;
- адреса пребивалишта и боравишта;
- подаци за контакт;
- датум учлањења;
- датум престанка чланства;
- категорија чланства;
- избор у органе Клуба;
- изречена дисциплинске казне. 

Члан 54.
Својство члана Клуба престаје:

- смрћу члана;
- неплаћањем чланарине за текућу годину;
- писменим захтевом члана;
- одлуком надлежног органа Клуба.

VIII - ИМОВИНА И МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА, НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СПОРТСКИХ ЦИЉЕВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 55.
Имовину Клуба чине некретнине, покретне ствари, материјална добра и права, 

новчана  средства  којима  Клуб  управља  и  располаже.  Имовином Клуба  управља  и 
располаже Управни одбор о чему води посебну евиденцију.

О отуђивању некретнина, одлучује Скупштина Клуба.

Члан 56.
Клуб може стицати средства и остваривати приход од:

- чланарине;
- средстава из државног буџета намењених остваривању програма Клуба;
- остварених пројеката добијених на конкурсима;
- спонзора и донатора;
- издавачке, информативне, водичке, туристичке и маркетиншке 
делатности;
- поклона;
- хартија од вредности;
- доприноса и помоћи предузећа, државних органа и других организација 
и грађана;
- приходи од имовине на управљању и располагању;
- других нередовних и непредвиђених извора;
- наследних права;
- прилога;
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- субвениција;
- услуга;
- камате на улоге;
- закупнина;
- од дивиденди;
-  комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у 
складу са законом;

Члан 57.
Клуб управља средствима у складу са Статутом и прописима о материјално-

финансијском пословању. 
Приходи и расходи Клуба се утврђују финансијским планом а по завршетку 

године се саставља завршни рачун.
Клуб  води  пословне  књиге  и  подноси  финансијске  извештаје  у  складу  са 

прописима о рачуноводству.
Годишњи  финансијски  извештај  Клуба  објављује  се  на  интернет  страници 

Агенције, у складу са законом.

Члан 58.
Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са 

Законом,  ради  прибављања  средстава  потребних  за  остваривање  својих  спортских 
циљева.

Члан 59.
Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених 

Статутом.
Имовина Клуба не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности Клуба користе се искључиво за

остваривање статутарних циљева Клуба.
Одредбе  ст.  1–3.  овог  члана  не  односе  се  на  давање  члановима  пригодних 

награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева 
Клуба (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза 
према члановима уговорених у складу са овим законом и исплату зарада запосленима.

Члан 60.
Клуб  може бити  власник или  корисник планинарских спортских  објеката. 

Уколико је Клуб власник или корисник објекта, дужан је да усклади и Планинарском 
савезу Србије достави урбанистичку документацију и доказе о власништву или праву 
коришћења на објекту. 

Члан 61.
Клуб  може  бити  власник  или  корисник  затвореног  планинарског  објекта 

(планинарски домови, куће, склоништа, биваци и опремљени планинарски кампови) 
или  отвореног  планинарског  терена  (маркиране  и  немаркиране  стазе  и  путеви, 
осигуране  стазе,  опремљени  алпинистички  смерови,  опремљене  природне  стене, 
вештачке стене и терени за планинарску оријентацију, спелеологију и спасилаштво), 
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који су категорисани по правилима Планинарског савеза Србије и који се користе  у 
складу  са  прописима,  овим  статутом,  Статутом  Планинарског  савеза  Србије, 
Правилником о  безбедности и  наменом објекта,  предузимајући мере  превентиве и 
заштите ради  смањења  ризика настанка штете на објекту или терену као и штете за 
кориснике и трећа лица. 

Члан 62.
Промена  власништва,  носиоца  права  коришћења  или  намене затвореног 

планинарског објекта или  отвореног планинарског  терена, могућа је ако се врши у 
складу са Законом о спорту и одредбама овог статута и статута Планинарског савеза 
Србије.

IX. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА

Члан 63.
Статусне промене Клуба јесу: припајање, спајање, подела и одвајање.
Статусном променом Клуб преноси целу своју имовину или њен део на једно 

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

Члан 64.
О  статусним  променама,  на  основу  писаног  предлога  Управног  одбора  или 

најмање једне трећине чланова Клуба, одлучује Скупштина.
На поступак доношења одлука о статусним променама примењују се одредбе 

Статута о раду Скупштине.

X - ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА И ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ 
ПРЕСТАНКА РАДА КЛУБА

Члан 65.
Клуб престаје са радом:

-  ако  се  број  чланова  смањи  испод  броја  потребног  за  оснивање,  а 
надлежни орган Клуба не донесе одлуку о пријему нових чланова у року 
од 30 дана;
- ако Скупштина донесе одлуку о престанку Клуба. Одлука Скупштине о 
престанку Клуба доноси се двотрећинском већином гласова од укупног 
броја чланова Скупштине;
-  статусном променом и променом правног облика која води престанку 
Клуба;
-  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;
- ако му је забрањен рад;
- ако се утврди да је престао са радом;
-  у  другим  случајевима  утврђеним  законом,  оснивачким  актом  или 
Статутом који су наведени као основ за престанак Клуба;
- стечајем.
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Клуб престаје брисањем из Регистра.

Члан 66.
У  случају  престанка  рада,  имовина  Клуба  прелази  на  Планинарски  савез 

Србије.

XI - ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА

Члан 67.
Управни одбор води пословне књиге и подноси финансијске и друге извештаје 

на усвајање Скупштини у складу са прописима о рачуноводству.
Скупштина  усваја  финансијске  и  друге  извештаје  у  складу  са  одредбама 

Статута које регулишу рад Скупштине.
Уколико Скупштина донесе одлуку о учествовању Клуба у статусној промени 

Управни  одбор сачињава  финансијски  и  ревизорски  извештај  према  стању на  дан 
доношења одлуке  о спајању, припајању, подели и одвајању, у складу с прописима о 
рачуноводству и ревизији и предаје га Скупштини на усвајање.

XII- ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Члан 68.
Забрањена  је,  у  складу  са  законом,  свака  непосредна  и  посредна 

дискриминација, укључујући и говор мржње, по било ком основу, чланова Клуба, на 
отворен  или  прикривен  начин,  а  која  се  заснива  на  неком  стварном  или 
претпостављеном личном својству. 

Одредбе  општих  и  појединичаних  аката  Клуба  које представљају 
дискриминацију у складу са ставом 1. овог члана не примењују се. 

У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 
Сви чланови Клуба обавезни су да се супротстављају свакој врсти злоупотреба, 

злостављања, дискриминације и насиља према деци. 

XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
Тумачење  Статута  је  у  надлежности  Скупштине.  Између  две  седнице 

Скупштине,  Управни  одбор  може  давати  мишљење  о  значењу  поједних  одредби 
Статута.

Члан 70.
Избори за  органе  Клуба  и  њихово  конситуисање,  спровешће се  у  складу  са 

одредбама овог Статута тек по истеку мандата већ изабраних органа Клуба.

Члан 71.
Сви акти Клуба морају се донети и ускладити са одредбама овог статута у року 

од три месеца од  дана ступања на снагу овог статута.
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Изборна Скупштина за избор органа Клуба по овом статуту мора бити одржана 
у року од 18 месеци од дана његовог ступања на снагу.

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 72.
Ако  Министарство  омладинe и  спортa,  као  надлежни  државни  орган  за 

регистрацију,  захтева  измену  одређених  одредби  Статута  из  формалних  разлога, 
Управни одбор се овлашћује да том захтеву удовољи без сазивања Скупштине Клуба. 

Управни одбор Клуба се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака и 
несагласности.

Члан 73.
Ступањем  на  снагу  овог  Статута,  престаје  да  важи  Статут  Клуба  који  је 

усвојила Скупштина на својој седници одржаној 25.02.2012. године.

Члан 74
Овај  статут  ступа  на  снагу  даном  доношења,  а  примењиваће  се  одмах  по 

доношењу.

Председавајући Скупштине
Богдан Зељковић     
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