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

Р. Србије број 10/2016 од 08.02.2016. године) и члана 30, ст.1. Статута Планинарског 
савеза Војводине Скупштина Планинарског савеза Војводине на својој седници 

одржаној 4.2.2017. године усвојила је:  
 
 

С Т А Т У Т 
 

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

 
Планинарски савез Војводине је настављач традиције Планинарско-туристичког 

друштва ФРУШКА ГОРА, основаног 19. септембра 1924. године у Новом Саду. 

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 

Планинарски савез Војводине (у даљем тексту: Савез) је покрајински грански 
савез удружених спортских организација – клубова у области планинарског и 
скијашког спорта, који своје активности на остваривању статутарних циљева обавља 

на територији целе Аутономне покрајине Војводине. 
Савез је у остваривању својих циљева и задатака смостална добровољна 

невладина и неполитичка организација у области планинарског и скијашког спорта на 

територији Аутономне покрајине Војводине. 
 
  1. Назив и седиште Савеза 

 
лан 2. 

 

Назив Савеза је: ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ. 
Скраћени назив Савеза је: ПСВ  
Назив Савеза на енглеском језику је: Mountaineering Association of Vojvodina.  

Седиште Савеза је у Новом Саду, у улици Масарикова бр.25  
О промени назива одлучује Скупштина Савеза; 
О промени седишта одлучује  Управни одбор Савеза. 

 
  2. Правни статус 

 

Члан 3. 
 

Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом 

и овим Статутом. 
 
  3. Печат, заштитни знак и застава 

 
Члан 4. 

 

Савез има печат округлог облика, пречника 30 мм., у коме су кружно ћириличним 
писмом уписане речи: Планинарски савез Војводине, а по средини Нови Сад.  

У печат је, на исти начин уписан одговарајући текст на енглеском језику. 

 
Савез има штамбиљ правоуганог облика на коме је исписаан назив и седиште 

Савеза и остављен простор за број и датум. 
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Члан 5. 

 
Савез има заштићени знак чији је изглед регулисан посебним правилником.  

Савез има заставу плаве боје. Однос дужине према ширини је 2:1, са знаком у 
средини на пресеку дијагонала.  

О промени заштитног знака и заставе одлучује Скупштина Савеза 

 
  4. Чланство у другим удружењима и савезима 

 

Члан 6. 
 

Савез је члан Планинарског савеза Србије и Спортског савеза Војводине. 

 
  5. Заступање и представљање 

 

Члан 7. 
 

Савез представља и заступа председник Савеза. а у његовом одсуству 

потпредседник или генерални секретар, по овлашћењу председника.  
У случају трајне спречености председника, дужност председника врши 

потпредседник Савеза. 

 
  6. Забрана дискриминације 

 

Члан 8. 
 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у ингиренцији 

Савеза и чланова Савеза, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или 
уверење, у складу са Законом. 

Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује 

дискриминација лица у њиховој ингиренцији, не примењују се, а појединачна акта 
којима се врши дискриминација, ништавна су. 

У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и 

грађанина. 
 

II – ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА 

 
Члан 9. 

 
  1. Циљеви 
 

Циљ Савеза је да: 
- својим деловањем доприноси развоју, унапређењу и промоцију, планинарског 

спорта у АП Војводини и повећању бављења планинарским спортом у свим 

сегментима друштва; 

- промовише образовну и васпитну функцију планинарског спорта, разумевање, 
толеранцију и одговорност кроз бављење планинарским спортом; 

- обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење 
предшколског, основношколског, средњошколског, универзитетског и врхунског 
планинарског спорта; 

- Обавља друге послове у складу са Законом о спорту, стратегијом развоја спорта 
у Републици Србији, стратегијом развоја планинарског спорта у АП Војводини и 
овим Статутом. 

 
  2. Садржај активности 
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Члан 10. 

 
Савез обавља циљеве и задатке који су од посебног интереса за планинарски 

спорт у АП Војводини и од користи за његове чланове, а нарочито: 
- заступа заједничке интересе чланова Савеза пред државним и другим спортским 

органима и организацијама и учествује у припреми прописа од интереса за 

чланове Савеза и даје мишљење на нацрте и предлоге тих прописа; 

- предузима одговарајуће активности ради унапређења и омасовљења 
планинарског спорта, праћења и упознавања својих чланова са међународним 

искуствима у области планинарског спорта; 

- кроз перманентну едукацију кадрова у планинарском спорту реализује иновације 
нових сазнања; 

- ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује 
правила понашања у њиховим међусобним односима; 

- подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, 

јубиларних и других) за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређењу 
планинарског спорта у АП Војводини; 

- усклађује активности чланова Савеза; 

- организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог система, 
пружа потребне информације својим члановима и повезује се са одговарајућим 
организационим системима у земљи и иностранству; 

- утврђује и реализује програме истраживања, који би били у функцији 
остваривања стратешких циљева развоја планинарског спорта; 

- израђује смернице развојног програма за остварење врхунских такмичарских 

резултата; 

- спроводи такмичења на нивоу АП Војводине; 

- израђује промотивне, пропагандне и анимационе програме за подстицање 

бављења  планинарским спортом, а посебно деце и омладине; 

- примењује савремена достигнућа у пракси и потом питању сарађује са 
образовним институцијама и установама; 

- ради на максималној заштити и унапређењу емотивног, физичког и менталног 
здравља; 

- успоставља и остварује сарадњу са спортским организацијама у дијаспори; 

- остварује међународну спортску сарадњу, планира и организује међународна 
такмичења и   манифестације у Војводини, као и учешће репрезентације 
Војводине на међународним такмичењима у оквиру усвојене међународне 

политике Планинарског савеза Србије; 

- предузима активности на обједињавању свих организација у области 
планинарског спорта; 

- обавља друге активности и делатности на остваривању функција покрајинског 
гранског савеза за  планинарски спорт у складу са Законом о спорту. 

 
Члан 11. 

 

Савез може, ради постизања циљева и задатака предвиђених овим Статутом, 
основати привредно друштво, установу, агенцију, или други законом прописани облик 
организовања у земљи и иностранству, самостално или са другим правним или 

физичким лицима. 
 
  3. Стручни рад 

 
Члан 12. 

 

Стручни рад у Савезу и код чланова Савеза, могу обављати искључиво лица која 
имају одговарајућа спортска заниманња и звања у оквиру занимања у складу са 
Законом о спорту (спортски стручњаци и стручњаци у спорту). 

Добијање дозволе за стручан рад одређен је посебним правилником. 
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  4. Обављање спортских активности и спортских делатности 
 

Члан 13. 
 

Савез и чланови Савеза, остварују своје циљеве и обављају спортске активности 

и делатност у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим 
актима, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђених у 
документима међународних организација у којима је чланица Република Србија. 

Савез и чланови Савеза, обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде 
хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином 
и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, 

независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступни свим 
грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичке способности, 
степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 

 

III – ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ 

 

Члан 14. 
 

Чланови Савеза су спортске организације – планинарски клубови. 

Клуб је она спортска организација која учествује на такмичењима у оквиру 
Планирског савеза Војводине. 

Спортске организације – клубови из става 1. овог члана су чланови Планинарског 

савеза Војводине и функционишу као јединствени систем планинарског спорта у АП 
Војводини. 

Спортске организације - клубови, такмичари, спортски стручњаци и спортски 

радници, остварују своје циљеве, задатке и право, преко Планирског савеза 
Војводине. 

Чланови Савеза су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Савезу, у 

складу са овим Статутом. 
 

Члан 15. 

 
Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака, самостално уређују 

своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја и 
остварују друге циљеве и задатке у оквиру надлежности које су им додељене општим 
актима и одлукама Савеза. 

Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим статутима. 
Статут и друга општа акта члана Савеза, морају бити у сагласности са Статутом и 

општим актима Савеза, а у супротном су неважећи. 

У случају несагласности одредбе Статута и општег акта Савеза, непосредно се 
примењује одредба Статута. 

Чланство у Савезу не може се преносити. 

 
Члан 16. 

 

У Савез се могу по захтеву учланити и организације за обављање спортске 
делатности, професионална и стручна удружења, савези и друге организације, које 
својом активношћу и делатношћу унапређују рад Савеза. 

Одлуку о пријему у чланство Савез, организација из става 1. овог члана доноси 
Управни одбор. 

 

Члан 17. 
 

Савез има следеће врсте (категорије) чланова: 
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1. редовне чланове; 

2. придружене чланове; 
 

  1. Услов за учлањење 
 

Члан 18. 

 
Редовни чланови Савеза могу постати спортске организације, регионалне односно 

општинске савези из АП Војводине. 

 Спортских организација – клуб може постати редовни члан Савеза: 
1. у свом чланству има најмање 30 чланова и међу њима најмање једног члана са 

лиценцом планинарског водича или оперативног тренера; 

2. потпише приступницу; 
3. уз приступницу достави статут спортске организације - клуба, усаглашен са 

Статутом Савеза и решење о упису у регистар код органа власти; 

4. да изјаву да у целини прихвата Статут и друге опште акте Савеза; 
5. уплати годишњу чланарину; 
6. да су чланови Планинарског савеза Србије. 

За регионалне односно општинске савезе поступак за пријем у Савез је истоветан 
као и за спортске организације – клубове уз услов да у свом чланству морају имати 
најмање три спортске организације – клуба. 

Спортске организације - клубови који не задовољавају наведене критеријуме 
имају статус придруженог члана Савеза без права гласа у Скупштини, док не испуне 
утврђене критеријуме. 

Одлуку о пријему спортских организација - клубова и регионалних и општинских 
Савеза у чланство Савеза доноси Управни одбор.  

 

Члан 19. 
 

Спортске организације - клубови чланови Савеза, договорно се удружују у 

спортске савезе јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази седиште, 
у складу са статутом локалног спортског савеза. 
 

  2. Начин учлањивања 
 

Члан 20. 

 
Молба за пријем у чланство Савеза, подноси се у писаној форми Управном одбору 

Савеза. 

Уз молбу за пријем у чланство прилаже се: одлука о удруживању у Савез, копија 
свог статута, копија решења о упис у регистар код надлежног државног органа, 

попуњен упитник за Књигу чланова, изјава о прихватању Статута и општих аката 
Савеза, списак чланова. 

Молба за пријем у чланство може се одбити, само уколико подносилац молбе не 

испуњава услове утврђене овим Статутом. 
У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац може поднети жалбу 

Скупштини, чија одлука је коначна. 

Права члана Савеза почињу да се остварују од дана уплате чланарине. 
У случају да у року од годину дана од пријема у чланство није уплаћена 

чланарина, сматра се да се одустало од чланства у Савез.  

 
  3. Права и обавезе чланова 

 

Члан 21. 
 

Права и обавезе чланова су: 
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- у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из делатности Савеза у циљу 

унапређења планинарског спорта у АП Војводини, 
- непосредно и преко својих представника у Савезу и облицима организовања и 

рада Савеза дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења 
одговарајућих одлука и закључака, 

- да траже интервенцију Савеза код надлежних спортских и државних органа, 

- иницирају предлажу и одлучују о заснивању одговарајућих облика рада у 
Савезу, 

- користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез, 

- бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у 
Савезу и управљају пословима Савеза, ако је редован члан, 

- дају Савезу информације и податке које се од њих траже, ради обављања 

законом и Статутом предвиђених послова, 
- међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух, 
- међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом и 

другим актима Савеза, као и одлукама органа Савеза, 
- учествују у стручним активностима Савеза, 
- да испуњавају обавезе из области осигурања спортиста, здравствених прегледа 

спортиста, евиденција о прегледима спортиста и борбе против допинга у складу 
са Законом о спорту, 

- остварују увид у рад Савеза и његових органа, 

- учествују у утврђивању плана и програма рада Савеза, 
- учествују у активностима Савеза, 
- редовно измирују своје финансијске обавезе према Савезу, 

- испуњавају све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и другим општим 
актима Савеза, 

- у потпуности поштују сва своја општа акта, 

- извршавају одлуке органа Савеза, 
- чувају углед Савеза, 
- објективно информишу Савез и чланство о свом раду, 

- усаглашавају свој статут и друга општа акта са Статутом и општим актима 
Савеза, 

- без одлагања, а најкасније у року од седам дана од дана усвајања, обавесте 

Савез о изменама свог статута уз достављање примерка статута и избору лица 
овлашћеног за заступање. 

 

  4. Књига чланова и друге евиденције 
 

Члан 22. 

 
Савез и чланови Савеза воде евиденцију својих чланова (књига чланства) и друге 

базичне евиденције у складу са Законом о спорту. 
Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у матичне евиденције у складу са 

Законом о спорту. 

 
  5. Престанак чланства 

 

Члан 23. 
 

Чланство у Савезу гаси се престанком рада, иступањем или искључењем. 

Престанак рада члана Савеза, утврђује се на основу одлуке надлежног државног 
органа, којом је члан брисан из одговарајућег регистра. 

Од покретања поступка ликвидације или стечаја па до престанка рада, члану 

Савеза су суспендована права и обавезе у Савезу. 
Иступањем из Савеза могуће је само на основу писмене изјаве члана Савеза о 

иступању из Савеза, дате на основу пуноважне одлуке надлежног органа члана 

Савеза. 



СТАТУТ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Страна 7 од 19 

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Савеза 

на измирење заосталих финансијских обавеза. 
Престанком својства члана Савеза, престаје и мандат представницима члана у 

органима и радним телима Савеза. 
Престанком својства члана Савеза, престаје и право учешћа у активностима у 

организацији Савеза. 

 
Члан 24. 

 

Искључење члана Савеза могуће је ако: 
1. својим активностима теже штети угледу Савеза, 
2. грубо поступа супротно интересима Савеза или одлукама органа Савеза, 

3. својим поступцима и актима, грубо или поновљено крши Статут Савеза и 
друга општа акта Савеза, 

4. престане да испуњава услове за пријем у чланство. 

У случајевима из става 1. тачка 1 - 3. овог члана, Управни одбор је дужан да 
члана Савеза упозори на постојање околности због којих може бити искључен из 
чланства и наложи му да у року од најдуже 30 дана отклони пропусте у раду. 

Изузетно од става 2. овог члана, Управни одбор може донети одмах одлуку о 
искључењу члана Савеза уколико су разлози из става 1. тач. 1 – 3. овог члана такве 
природе да је угрожено јединство и функционисање Савеза. 

Уколико члан савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње 
чланарине и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, 
истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без потребе доношења 

одлуке о искључењу. 
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор, већином од укупног броја чланова и 

писмено је саопштава члану Савеза. 

Одлука о искључењу мора бити образложена. 
Против одлуке о искључењу у року од 15 дана, члан Савеза може поднети жалбу 

Скуштини Савеза, чија одлука је коначна. 

До доношења коначне одлуке, не дужуј од годину дана Скупштине Савеза по 
жалби члана Савеза о искључењу, права члана Савеза су суспендована. 

Организација која је искључена из чланства Савеза, може бити поново 

примљена у чланство уколико су престали разлози због којих је донета одлука о 
искључењу. 

 

IV – ОРГАНИ САВЕЗА 

 

Члан 25. 
 

Савезом управљају њени редовни чланови преко својих представника у органима 

Савеза. 
 

Члан 26. 

 
Органи Савеза су: 
- Скупштина, 

- Управни одбор, 
- Надзорни одбор, 

- Веће части и 

- Председник Савеза 

 
Кандидовање и избор Органа Савеза врши се у складу са Правилником о избору 

кандидата за органе Савеза. 

Мандат члановима органа Савеза траје четири године, ако овим Статутом није 
другачије одређено. 
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У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, 

раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране 
новоизабраних органа, ако Законом или другим актима Савеза није другачије 

утврђено. 
Члан ограна Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама 

Савеза или чланова Савеза.  

Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника и ликвидационог 
управника не могу бити следећа лица:  

1. чланови управе, укључујући заступника и ликвидационог управника, 

покрајинског и градског/општинског спортског савеза;  
2. чланови управе, осим председника управе и заступника, и ликвидациони 

управници националних гранских спортских савеза у неолимпијским гранама 

спорта и националних спортских савеза за област спорта;  
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. која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене 

дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, 
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;  

6. која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу 
са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности; 

7. спортски инспектори. У Савезу не може бити запослено лице које је запослено 

у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.  
Председник и Генерални секретар Савеза не могу бити чланови управе, 

председници или заступници друге организације у области спорта, осим управе 

Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Републичког завода 
и Покрајинског завода, или председници другог националног спортског савеза. 

 Ако члан органа Савеза из става 5. овог члана, укључујући и заступника и 

ликвидационог управника, у току трајања мандата престане да испуњава услове да 
буде члан органа у складу са овим Статутом, сматра се да му је престао мандат даном 
престанка испуњености тих услова, ако овим Статутом није другачије утврђено. 

 
Члан 27. 

 

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком 
проузрокују Савезу, уколико такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За 

штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке, или су се 
уздржали од гласања. 

Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза када се одлучује 

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

постојања личног интереса при одлучивању; 
3. његовој одговорности или разрешењу. 
Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључке правног 

посла са њим, или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако 
се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом, 
степена сродства у првој линији или се односе на неко правно лице над којим он има 

контролу или економски интерес. 
 
  1. Скупштина 

 



СТАТУТ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Страна 9 од 19 

Члан 28. 

 
Скупштина је највиши орган Савеза.  

Број представника чланица Савеза са правом гласа у Скупштини Савеза одређује 
се према два збирна критеријума:  

- редовне чланице Савеза имају једног преставника у Скупштини Савеза; 

- редовне чланице Савеза које имају својим редовима бар једног државног 
првака или бар једног категорисаног спортисту, имају још по 1 (једног) 
представника  у Скупштини Савеза; 

 
Број представника чланица Савеза са правом гласа у Скупштини Савеза одређује 

се на основу одлуке Управног одбора на основу усвојених критеријума о броју 

гласова који су наведени у предходном ставу овог члана. 
У случају да одлука о броју представника чланица Савеза са правом гласа у 

Скупштини није донесена, примењује се последња одлука Управног одбора. 

Стручни савет спортских стручњака бира два (судију и тренера) представника за 
Скупштину. 

 

Члан 29. 
 

Представник у Скупштини и Органима Савеза не може бити особа која:  

- је под суспензијом или током трајања изречене дисциплинске мере 
организације – клуба или Савеза; 

- ангажована дирекно или индирекно у конкурентној организацији у области 

спорта; 
- која имају финансијски интерес у правном послу или радњи са Савезом; 

 

Члан 30. 
 

Скупштина доноси и усваја: 

- доноси, допуњује и мења Статут;  
- доноси и мења правилнике о раду својих органа; 

- доноси и мења пословник о свом раду; 

- доноси Правилник о начину избора кандидата за органе Савеза; 

- бира и разрешава представнике у органима Савеза; 

- бира Председника, Потпредседника и Генералног Секретара Савеза; 

- доноси годишње и вишегодишње планове рада; 

- доноси и усваја финансијски извештај; 

- усваја годишњи извештај о раду Савеза и његових органа; 

- одлучује о престанку рада Савеза; 

- одлучује по жалбама и молбама на одлуке својих органа; 

- одлучује о удруживању Савеза са другим организацијама; 

- одлучује о отуђивању имовине Савеза; 

- одлучује о брисању служби из организационе структуре Савеза; 

- обавља и друге послове од интереса за рад Савеза. 
 

Члан 31. 

 
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.  
Редовне седнице се одржавају једном годишње, с тим што је свака четврта 

изборна, а ванредне по потреби. 
Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном 

годишње, и то по правилу до краја априла месеца. 

Редовну седницу Скупштине сазива Председник Савеза. 
Редовна седница Скупштине се заказује писаним путем, најмање десет дана пре 

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

предлогом дневног реда и одговарајућим материјалима. 
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Вандредна седница Скупштине сазива се на писмени захтев, уз навођења сврхе и 

разлога и дневног реда Управног одбора, Надзорног одбора и најмање трећине 
чланова Скупштине. 

Вандредну седницу Скупштине Председник мора сазвати најкасније у року од 30 
дана од дана подношења писменог захтева и одлуке. 

Уколико Председник Савеза не сазове ванредну седницу Скупштине у 

предвиђеном року, сазива је онај орган Савеза, односно они чланови Савеза који су 
тражили њено сазивање у року од десет дана од истека предвиђеног рока за 
заказивање.  

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен 
члановима Савеза најмање седам дана пре термина за одржавање вандредне седнице 
Скупштине. 

На дневном реду вандредне седнице Скупштине могу бити само питања која су 
наведена у захтеву за сазивање ванредне Скупштине, осим ако Скупштина не одлучи 
другачије, већином од укупног броја чланова Савеза. 

На сазивање ванредне седнице Скупштине, сходно се примењују одредбе овог 
Статута о редовној Скупштини и Пословника о раду Скупштине. 

Ванредна скупштина савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина. 

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

Уколико скупштина опозове Председника Савеза, тиме је опозван цео Управни 
одбор. 

У случају из предходног става овог члана Скупштина именује привремени орган 

управљања Савеза од најмање 3 члана, од којих једног овлашћује за заступање 
Савеза. Иста Скупштина заказује ванредну изборну Скупштину, која мора бити 
одржана у року од 45 дана, од именовања привременог органа, који ће руководити 

Савезом до ванредне изборне скупштине.  
У случају опозива осталих органа Савеза или њихових чланова, Скупштина бира 

нове на истој седници. 

 
Члан 32. 

 

Радом Скупштине руководи Председник Савеза. 
 

Члан 33. 

 
Скупштина пуноправно одлучује када седници присуствује више од половине 

представника, са правом гласа. 

Уколико у заказано време почетка нема кворума, Скупштина почиње са радом и 
пуноправно одлучује након 30 минута, ако је присутна једна трећина представника. 

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

Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних представника, 

јавним или тајним гласањем. 
Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута или измене и допуне Статута 

и одлуку о престанку рада Савеза већином од укупног броја чланова. 

 
Члан 34. 

 

Рад скупштине уређује се Пословником. 
 

Члан 35. 

 
Чланове у органе Савеза Скупштина бира из редова планинарске организације са 

листе предложених кандидата, без обзира да ли су представници чланица Савеза у 

Скупштини Савеза.  
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Чланови Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части Савеза имају сва права 

представника у Скупштини, осим права гласа о сопственом извештају. 
 

  2. Управни одбор 
 

Члан 36. 

 
Управни одбор је орган управљања Савеза.  
Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године и могу бити поново бирани. 

Управни одбор има 7 (седам) чланова, и сачињавају га: Председник, 
потпредседник, генерални секретар и четири члана.  

Замену болесног или неактивног члана Управног одбора, врши кооптирањем сам 

Управни одбор, са пуноважношћу до првог заседања Скупштине Савеза. 
 

Члан 37. 

 
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза на предлог 

Председника. 

 
Члан 38. 

 

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и 
престанком чланства у Савезу члана Савеза чијом ингеренцијом је био обухваћен у 
тренутку избора. 

Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном 
одбору. 

Уколико превремено престане мандат више од четири члана Управног одбора, 

услед смрти, оставке или престанка чланства у Савезу, обавезно се сазива без 
одлагања ванредна седница Скупштине. 

Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на 

његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраном члану Управног одбора 
траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова. 

 

Члан 39. 
 

Председник Савеза је председник Управног одбора Савеза. 

 
Члан 40. 

 

Задаци Управни одбор: 
- утврђује Предлог промене Статута Савеза и предлоге општих аката које доноси 

Скупштина Савеза; 

- предлог програма рада Савеза и предлоге финансијског плана Савеза; 

- води и координира рад Савеза између две седнице Скупштине Савеза; 

- припрема и сазива седнице Скупштине Савеза; 

- спроводи одлуке и закључке Скупштине; 

- врши ребаланс финансијског плана; 

- предлаже финансијски извештај; 

- одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и др., од значаја са Савез и 
његове чланове; 

- доноси одлуку о запошљавању радника, врши систематизацију радних места и 
утврђује висину зараде; 

- доноси пословник о своме раду; 

- одлучује о стицању и престанку чланства у Савезу; 

- бира и опозива представнике у органима и телима организација и савеза у 
којима је Савез члан; 
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- припрема и усваја предлоге општих аката и одлука из надлежности Савеза, 

која нису у надлежности Скупштине; 

- управља имовином Савеза; 

- утврђује календар и пропозиције покрајински планинарских такмичења; 

- додељује награде и признања Савеза; 

- организује семинаре и обуку кадрова; 

- доноси правилнике о раду својих Комисија; 

- усваја извештаје Комисија; 

- усваја извештај Секретаријата; 

- оснива Специјализоване службе; 

- утврђује висину чланарине и друге финансијске обавезе чланица и чланова 
Савеза; 

- врши друге послове из делатности Савеза, која нису у делокругу Скупштине 
Савеза, или су му додељена овим Статутом. 

 

Члан 41. 
 

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

у шест месеци.  
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. 
Рад Управног одбора уређује се Пословником. 

 

Члан 42. 
 

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 
укупног броја чланова Управног одбора.  
 

  3. Надзорни одбор 
 

Члан 43. 

 
Надзорни одбор Савеза је надзорни орган Савеза који врши контролу спровођења 

Статута и других општих аката Савеза, контролу материјално-финансијског 
пословања Савеза и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа 
Савеза.  

Надзорни одбор између две Скупштине даје мишљење о значењу појединих 
одредби Статута Савеза, а коначно тумачење даје прва наредна седница Скупштине 
Савеза.  

 
Члан 44. 

 

Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина, и не могу истовремено 
бити чланови Управног одбора и Већа части.  

Председника бирају чланови између себе.  

Мандат чланова Надзорног одбора је четири године.  
Рад Надзорног одбора утврђује се Пословником. 

 

Члан 45. 
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Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга 
најмање једампут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 

 
.  4. Веће части 

 

Члан 46. 
 

Веће части броји три члана које бира Скупштина, и не могу истовремено бити 

чланови Управног и Надзорног одбора.  
Чланови између себе бирају председника.  
Решава о казнама и жалбама појединаца и чланица Савеза.  

Мандат чланова Већа части је четири године.  
 

Члан 47. 

 
Веће части доноси Пословник о раду. 
Правилник о раду Већа части Савеза доноси Скупштина Савеза. 

 
Члан 48. 

 

Веће части подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга најмање 
једампут годишње приликом усвајања извештаја о раду Савеза. 
 

.  5. Председник Савеза 
 

Члан 49. 

 
Председник Савеза је уједно и председник Управног одбора.  
Председника Савеза бира Скупштина Савеза на предлог Управног одбора или 

најмање 5 чланица Савеза. 
Председник Савеза бира се на време од четири године и може бити поново биран.  
Председник је за свој рад одговоран Скупштини Савеза.  

 
Члан 50. 

 

Председник Савеза: 
- представља Савез; 

- руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза; 

- утврђује предлоге општих аката које доноси Управни одбор; 

- потписује одлуке, записнике Скупштине, Управног одбора и Секретаријата; 

- заказује седнице Скупштине, Управног одбора и Секретаријата; 

- одобрава службена путовања у земљи и издаје решења за службена путовања 
у иностранство; 

- заступа Савез у имовинском и другим правним пословима и наредбодавац је за 
извршење финансијског плана Савеза; 

- организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним 

органима и другим органима и организацијама. 
 

Члан 51. 

 
Председник Савеза дужан је да информише органе Савеза о активностима и 

делатностима Савеза и његовом финансијском пословању. 

Уколико орган Савеза то захтева, уз навођење разлога, добијање података из 
става 1. овог члана, Председник Савеза је дужан да им такве информације саопшти 
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 
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  6. Потпредседник савеза 

 
Члан 52. 

 
Савез има једног потпредседника који је уједно и потпредседник Управног 

одбора, којег бира Скупштина на предлог Председника.  

Потпредседник Савеза бира се на време од четири године и може бити поново 
биран. 

У одсуству Председника Савеза у свим правима и обавезама мења и замењује 

Потпредседник. 
 
  7. Генерални секретар 

 
Члан 53. 

 

Генералног секретара Савеза који је уједно и секретар Управног одбора бира 
Скупштина.  

Генерални секретар Савеза бира се на време од четири године и може бити 

поново биран.  
Генерални секретар за свој рад одговара Управном одбору, Скупштини и 

Председнику Савеза.  

 
Члан 54. 

 

Генерални секретар Савеза: 
- организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузимање 

мера за унапређење тих послова; 

- одобрава службена путовања у земљи и издаје решење за службено путовање 
у иностранство; 

- стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других 

аката тих органа; 

- обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза. 
 

  8. Секретаријат 
 

Члан 55. 

 
У циљу ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора Савеза, 

благовременог извршавања циљева и задатака Савеза у периоду између две седнице 

Управног одбора, и координације органа Савеза и именованих лица са посебним 
овлашћењем, у Савезу се формира Секретаријат Савеза. 

Секретаријат Савеза се састоји из: председника Савеза, потпредседника Савеза и 
генералног секретара.  

Секретаријат Савеза одржава седнице по правилу најмање једном месечно и 

прати извршавање утврђених задатака и договорених послова и доноси одговарајуће 
оперативне одлуке.  

Начин рада Секретаријата утврђује се Пословником о раду Управног одбора.  

 

V - ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА САВЕЗА 

 

Члан 56. 
 

Ради бољег извршавања одлука и задатака Скупштине, и ширег утицаја на рад 

чланства Савеза, Управни одбор може формирати Комисије.  
Сталне комисије Управног одбора су: 
- Комисија за планинарство; 
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- Комисија за оријентацију; 

- Комисија за алпинизам и експедиције; 
- Комисија за спелеологију; 

- Комисија за информисање, пропаганду и маркетинг; 
- Комисија за екологију; 
- Комисија за доделу признања. 

Управни одбор по потреби може да формира друге комисије и друга радна тела.  
 

Члан 57. 

 
Све комисије имају по три члана. 
Ако постоје оправдани разлози Управни одбор Савеза може на захтев поједине 

комисије донети одлуку и о повећању броја чланова комисије  
Чланове и председнике комисија одређује Управни одбор на предлог највиших 

органа планинарских дисциплина и специјализованих служби.  

Мандат чланова комисија поклапа се са мандатом чланова Управног одбора. 
 

Члан 58. 

 
На предлог надлежне комисије, Управни одбор Савеза издаје документа о 

стеченим звањима и лиценце које омогућују бављење водичким и инструкторским 

активностима, на основу одговарајућег Правилника Савеза. 
 

Члан 59. 

 
Комисије раде по Правилнику који доноси Управни одбор.  
Комисије доносе Пословник о свом раду. 

Комисије подносе извештај о своме раду и план рада Управном одбору.  
 

VI – СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА 

 
Члан 60. 

 

За обављање стручних, административних и помоћних послова Савез може имати 
стручну службу. 

Обављање одређених послова Савез може поверити одговарајућим стручним 
институцијама и организацијама. 

Међусобна права и обавезе, те одговорност Савеза и стручних служби регулишу 

се посебним Споразумом, а у складу са Законом.  
Пословима стручне службе савеза руководи генерални секретар Савеза 

 

VII – СПОРТСКА ПРАВИЛА 

 
Члан 61. 

 
Савез утврђује спортска правила у области планинарског спорта, дисциплинама 
Дисциплине се дефинишу Правилником о спортским дисциплинама Савеза . 

Спортским правилима из става 1. овог члана утврђује се: 
1. систем, пропозиције, правила и календар такмичења; 
2. правила за организовање спортских такмичења; 

3. услови и критеријуми за учешће на спортским такмичењима и поступак 
утврђивања њихове испуњености; 

4. мере за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично 

понашање, лажирање спортских резултата, расизам и шовинизам; 
5. медицинска заштита спортиста; 
6. дисциплински поступак и дисциплинске казне; 
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7. статус службених лица на такмичењима; 

8. обављање стручног рада у спортским организацијама; 
9. услови организовања припрема спортиста и едукативних кампова за спортисте 

и спортске стручњаке; 
10.  друга питања утврђена законом. 

 

Члан 62. 
 

Организатор такмичења је дужан да осигура несметано и безбедно одржавање и 

предузме мере прописане законом и правилима Савеза. 
Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији Савеза 

или под његовим покровитељством, ако испуњавају услове предвиђене Законом о 

спорту и правилима Савеза. 
 

Члан 63. 

 
За потребе савеза формирају се репрезентације, селекције за све узрасне 

категорије у мушкој и женској конкуренцији у складу са утврђеном политиком Савеза. 
 

VIII – АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА    

 
Члан 64. 

 

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском 
етиком. 

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

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању 
допинга у спорту Републике Србије. 

Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту. 
Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из 

Закона о спречавању допинга у спорту и анти допинг правила Савеза. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, 
у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција  Републике Србије, у складу са 

Законом о спречавању допинга у спорту. 

 

IX – СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ РАДА САВЕЗА 

 
Члан 65. 

 
Имовину Савеза чине некретнине, покретне ствари, материјална добра и права, 

новчана средства којима Савез управља и располаже.  

 
Члан 66. 

 

Средства за рад Савеза обезбеђују се од: доприноса (чланарине) његових 
чланова, накнада за услуге и накнада од обављања делатности, прихода сопствених 
предузећа и других привредних организација, прилога донатора и спонзора, дотације 

из буџета, и других извора. 
Савез може стицати приходе организовањем игара на срећу у складу са законом.  
Савез може стицати приходе и од обављања појединих делатности (информисање 

и издаваштво, угоститељство, туризам, организовање приредби и манифестација, 
обучавање, и сл.) када то законом који ту делатност регулише допуштено.  

Делатност из става 3. Овог члана се региструје у надлежном суду када је то 

прописано законом који ту делатност регулише.  



СТАТУТ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 

Страна 17 од 19 

 

Члан 67. 
 

За финансирање посебних активности из програма рада Савеза, заинтересовани 
чланови могу да удружују средства и оснивају фондове за посебне намене у Савезу.  

Располагање и руковођење средствима из става 1. Овог члана врши се сагласно 

одлуци удружиоца средстава и одговарајућим општим актима Савеза.  
 

X – ЈАВНОСТ РАДА 

 
Члан 68. 

 

Рад Савеза је јаван 
 

Члан 69. 

 
Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других 

скупова Савеза, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима 

јавног информисања и другим средствима обавештења.  
Савез може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор 

Савеза. 

Савез има Интернет сајт (страницу) на којој се објављују одлуке и општа акта 
Савеза. 

Интернет презентација Савеза је службено гласило Савеза. 

 
Члан 70. 

 

Органи и тела Савеза могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, 
када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.  

 

Члан 71. 
 

Савез радовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и 

предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова Савеза, и 
актуелним дешавањима у члановима Савеза, путем средстава јавног информисања 

или издавањем посебних информација и билтена.  
 

Члан 72. 

 
Председник Савеза даје податке и информације у вези са радом Савеза и 

одговоран је за њихову тачност. 

Ставове Савеза, односно њихових органа и тела могу да износе и заступају само 
изабрани функционери Савеза.  

 

XI - ОПШТА АКТА САВЕЗА 

 
Члан 73. 

 
Општи акти Савеза су: Статут, правилници, пословници и одлуке којим се на 

општи начин уређују одређена питања. 

 
Члан 74. 

 

Иницијативу за доношење општег акта Савеза или измену Статута може 
покренути сваки члан Савеза, односно орган Савеза и други облик организовања 
рада Савеза. 
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Члан 75. 
 

О иницијативи за измену Статута, односно за његове измене и допуне разматра 
Управни одбор Савеза у року до 30 дана од дана подношења иницијативе. Уколико 
прихвати иницијаативу, Управни одбор утврђује Нацрт Статута, односно Нацрт измене 

и допуна Статута и организује јавну расправу међу члановима Савеза. Јавна расправа 
траје 30 дана од дана достављања материјала на расправу.  

У року од 30 дана од окончања јавне расправе, Управни одбор Савеза утврђује 

предлог Статута, односно измена и допуна Статута Савеза и доставља га Скупштини 
Савеза на усвајање.  

У хитним случајевима Управни одбор може упутити Скупштини предлог за измене 

и допуне Статута и без спровођења јавне расправе.  
О неприхватању иницијативе за доношење измена и допуна Статута, Управни 

одбор обавештава подносиоца иницијативе. Подносилац иницијативе незадовољан 

одлуком Управног одбора може предложити Скупштини да покрене поступак измене и 
допуна Статута.  

 

Члан 76. 
 

Општи акти Савеза ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако је 

одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.  
 

Члан 77. 

 
У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе 

Статута.  

У случају несагласности одредаба општег акта члана Савеза са одредбама општег 
акта Савеза, непосредно се примењује одредба општег акта Савеза. 

 

 

XII - ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА 

 

Члан 78. 
 

Савез престаје са радом у складу са законом. 
Одлуку о престанку рада Савеза доноси Скупштина Савеза, када дветрећине 

укупног броја чланова Савеза, писменим путем се изјасне за престанак рада Савеза. 

 
Члан 79. 

 

У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза се прелази на Спортски савез 
Војводине. 

 

XIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 80. 

 
Општи акти Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута у року од годину 

дана од дана ступања на снагу Статута.  

 
Члан 81. 

 

Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са 
овим Статутом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Статута. 
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Члан 82. 

 
Усвајањем овог Статута престаје да важи Статут Планинарског савеза Војводине 

усвојен 28.12.2013. године. 
 

Члан 83. 

 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 

презентацији Савеза. 

 
 
 

 
 


