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На основу члaнa 40. Статута Планинарског савеза Војводине, Управни одбор 
Планинарског савеза Војводине је на предлог Комисије за планинарење на редовној 
седници одржаној 2.03.2018. године, усвојио: 

 
 

ПРАВИЛНИК ПРОГЛАШЕЊА НАЈАКТИВНИЈЕГ КЛУБА  

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 
 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Одредбама овог правилника Планинарски савез Војводине (у даљем тексту: 
Савез) уређује начин бодовања, услове и поступак доделе и проглашења 
најактивније Планинарско - спортске организације/Клубова (у даљем тексту: 
ПСО/Клуб) Планинарског Савеза Војводине, као и права, обавезе и одговорност 
ПСО/Клубова. 

 
Члан 2. 

 
Савез бодује и проглашава за најактивнији ПСО/Клуб Савеза само ПСО/Клубове 

чланице Савеза. 
 

Члан 3. 
 

Најактивнији ПСО/Клуб Савеза се бодује на основу резултата у планинарско 
спортским дисциплина:  

- најпланинар,  
- спортско пењање,  
- планинарска оријентација,  
- трекинг лига,  
- високогорство и  
- алпинизам. 

 
II –ОБРАЗАЦ ЗА НАЈАКТИВНИЈИ КЛУБ 

 
Члан 4. 

 
Бодовање се врши по унапред одређеним и усвојеним обрасцу на седници 

Управног одбора Савеза (у даљем тексту: УО Савеза). 
Образац обавезно садржи: име ПСО/Клуба, колону за сваку планинарско 

спортску дисциплину посебно и колону за укупан збир бодова за генерални пласман. 
Административне послове за потребе проглашења најактивнијег ПСО/Клуба 

Савеза обавља Секретар Савеза или друго лице које овласти УО Савеза (у даљем 
тексту: Секретар Савеза).  

 
Члан 5. 

 
На основу достављених извештаја од комисија планинарско спортским 

дисциплина Секретар Савеза, врши унос бодова у образац за генерални пласман за 
најактивнији ПСО/Клуб Савеза.  

Прво место у планинарско спортској дисциплини ПСО/Клубу доноси онолико 
бодова колико има ПСО/Клубова рангирано у тој планинарско спортској дисциплини, 
да би последњи ПСО/Клуб добио један бод. По истом принципу за сваку планинарско 
спортску дисциплину уноси се бодови у колону у образац за генерални пласман. 
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Сабарирањем бодова које је остварио ПСО/Клуб за све планинарско спортске 
дисциплине добија се укупан број бодова на основу којих се врши рангирање за 
генерални пласман. 

 
Члан 6. 

 
Ако у извештају комисија планинарско спортских дисциплина није изражен 

пласман по ПСО/Клубовима, бодовање се врши тако што бодови појединаца из једног 
ПСО/Клуба за једну категорију сабирају се по ПСО/Клубу и затим се рангирају. Прво 
место у категорији ПСО/Клубу доноси онолико бодова колико има ПСО/Клубова 
рангирано у тој категорији, да би последњи ПСО/Клуб добио један бод. И тако за 
сваку категорију уноси се бодови по истом принципу. Сабарирањем бодова које је 
остварио ПСО/Клуб за све категорије добија се укупан број бодова на основу којих се 
врши рангирање ПСО/Клуб за планинарско спортску дисциплину. 

 
Члан 7. 

 
У случају кад два или више ПСО/Клуба имају исти број бодова, боље рангирани 

ПСО/Клуб ће бити онај који има бодове у више планинарско спортским дисциплина, а 
ако и тада онда ће бити боље рангирани ПСО/Клуб онај који има мање чланова. 

 
Члан 8. 

 
За тачност података и веродостојност приложених извештаја и докумената, 

одговара подносилац извештаја. 
 

Члан 9. 
 

Савез може захтевати да се поднесу и други докази, уколико процени да је то 
неопходно у циљу провере веродостојности попуњенисти образаца. 

 
III – ПОСТУПАК РАНГИРАЊА И ИЗВЕШТАЈ СЕКРТАРА САВЕЗА 

 
Члан 10. 

 
По пријему извештаја, најкасније наредног дана од последњег дана рока за 

пријем извештаја који одређује УО Савеза, Секретар Савеза може: 
- утврдити да су испуњени услови за пријем извештаја; 
- тражити допуну извештаја или додатну документацију у року од пет (5) дана. 

Уколико ни тада извештај не буде комплетн, аутоматски се одбацује уз 
образложење у писаној форми. 

 
Члан 11. 

 
Уколико је извештај одбијен, Секретар Савеза обавештава подносиоца извештаја 

наредног дана од дана заседања, писмено електронским путем са знаничне мејл 
адресе Савеза, образлажући разлог одбијања и даје поуку о правном леку (приговор 
и жалба) са напоменом о органу којем се достављају и роковима достављања.  

Извештај је одбијен: 
- ако није комплетан; 
- ако није попуњен у складу са овим правилником; 
- ако је, на нивоу Савеза, против лица или ПСО/Клуба за који се уносе бодови у 

образац у току дисциплински поступак; 
- ако је, на нивоу Савеза, против лица или ПСО/Клуба за који се уносе бодови у 

образац на снази дисциплинска мера; 
- ако је достављена након прописаног рока. 
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Уколико комисија планинарско спортских дисциплина непоштовањем одредби 
овог правилника у року не достави допуну извештаја или додатну документацију за 
текућу годину одговарајућа колона у обрасцу за најактивнији ПСО/Клуб за ту 
планинарско спортску дисциплину неће бити попуњена и рангирање ће се вршити 
без те планинарско спортске дисциплине. 

 
Члан 12. 

 
Наредног дана од дана заседања, Секретар Савеза објављује одлуку путем 

електронске форме на интернет страници Савеза у виду прелиминарсних резултара 
са предвиђеним роком за приговоре и жалбе од најмање 7 дана. 

После предвиђеног рока за приговоре и жалбе (24 дана), Секретар Савеза 
објављује коначне резултате на интернет страници Савеза. 

 
Члан 13. 

 
Проглашење најактивнијег ПСО/Клуба извршиће се на Скупштини Савеза, ако УО 

Савеза другачије не одлучи. 
 

Члан 14. 
 

Прво, друго и треће пласираном ПСО/Клубу се додељује признање по Правилнику 
о додели признања и звања Савеза. 

У случају да је ПСО/Клуб трипут заредом, или пет пута (без временског 
ограничења) буде проглашен тј проглашена за најактивнији ПСО/Клуб Савез, пехар 
остаје у сталном власништву. 

У свим осталим случајевима ПСО/Клуб је обавезан да прелазни пехар врати на 
пролећном заседању (фебруар - март) УО Савеза. 

 
IV – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 15. 

 
Непоштовање одредби овог правилника и осталих нормативних аката и одлука 

Савеза из ове области повлачи дисциплинску одговорност по одредбама овог 
правилника и осталих нормативних актата Савеза. 

 
Члан 16. 

 
Достављање нетачних података и фалсификовање повлачи дисциплинску 

одговорност подносиоца извештаја. 
 

V – РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ СЛУЧАЈЕВА 
 

Приговор 
 

Члан 17. 
 

Против одлуке Секретара Савеза, незадовољна страна која се сматра оштећеном 
непоштовањем овог правилника може поднети приговор Секретару Савеза 7 (седам) 
дана од дана пријема одлуке, односно објављивања интернет страници Савеза. 

Приговор се подноси искључиво писмено електронским путем на знаничну мејл 
адресу Савеза са назнаком за Секретара Савеза и њиме се истичу околности и 
чињенице којима се оспорава донета одлука, а које би, да су биле познате Секретару 
Савеза довеле до другачије одлуке. 

 
Члан 18. 
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Секретар Савеза је дужна да о приговору одлучи у року од 3 (три) дана од дана 

пријема приговора и заинтересованим странама достави одлуку писмено 
електронским путем са знаничне мејл адресе Савеза. 

Ако одлука о приговору не буде донета у предвиђеном року, сматраће се да је 
приговор одбијен, па подносилац приговора има право да после истека рока за 
доношење одлуке у предвиђеном року овог правилника поднесе жалбу УО Савеза. 

Одлучујући по приговору, Секретар Савеза може: 

- одбацити приговор као неблаговремен или недозвољен; 

- одбити приговор као неоснован, или 

- усвојити приговор и променити раније донету одлуку. 
Приговор је неблаговремен ако је поднет по истеку рока из претходног става овог 

члана. 
Недозвољен приговор је онај који није поднет на меморандуму ПСО/Клуба који 

подноси приговор и није потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом 
ПСО/Клуба. 

 
Право жалбе 

 
Члан 19. 

 
Незадовољна страна којој је одбијен приговор од стране Секретара Савеза има 

право жалбе УО Савеза у року од 3 (три) дана од пријема одлуке о одбијању.  
Жалба се подноси искључиво писмено електронским путем на знаничну мејл 

адресу савеза са истоветном документацијом која је била поднета и Секретару 
Савеза. Ако није истоветна , УО Савеза аутоматски одбацује жалбу. 

 
Члан 20. 

 
Одлучујући по жалби, УО Савеза може: 

- одбацити жалбу као неблаговремену или недозвољену; 

- одбити жалбу као неосновану, или 

- ако сматра да је подносилац жалбе оштећен, може да наложи Секретару 
Савеза преиспитивање одлуке.  

Жалба је неблаговремена ако је поднета по истеку рока из претходног става овог 
члана. 

Недозвољена жалба је она која није поднета на меморандуму ПСО/Клуба који 
подноси приговор и није потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом 
ПСО/Клуба. 

Одлучујући по жалби, УО Савеза у року од осам (8) дана од дана пријема жалбе 
доставља своју одлуку писмено електронским путем са знаничне мејл адресе Савеза 
подносиоцу жалбе и Секретару Савеза. 

Уколико УО Савеза у предвиђеном року не реши благовремено поднету жалбу, 
односно својом неажурношћу прекорачи рок, сматра се да је подносилац жалбе 
оштећен и Секретар Савеза је у обавези да преиспита своју одлуку. 

 
Члан 21. 

 
У случају да Секретар Савеза поново процени да подносилац жалбе не испуњава 

све услове прописане овим правилником, одлука се сматра коначном и не може је 
преиначити ни један орган Савеза и у року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке 
УО Савеза доставља своју коначну одлуку писмено електронским путем са знаничне 
мејл адресе Савеза подносиоцу жалбе и УО Савеза. 

 
VI – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА 
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Члан 22. 

 
Иницијативу за измене и допуне правилника може дати Секретар Савеза, пет 

ПСО/Клубова или УО Савеза. Иницијатива за измену и допуну правилника се 
доставља Секретару Савеза.  

Ако Секретар Савеза прихвати иницијативу за измене и допуне правилника, 
покреће поступак за промену правилника, а ако одлучи да не постоје разлози за то, 
одбацује иницијативу и о томе обавештава даваоце иницијативе.  

Након датих предлога, мишљења и примедби, Секретар Савеза сачињава предлог 
измена и допуна правилника и доставља га УО Савеза на усвајање. 

 
VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

 
Секретар Савеза даје тумачење о значењу појединих одредби овог правилника, а 

коначно тумачење даје УО Савеза.  
 

Члан 24. 
 

Овај правилник ступа на снагу на дан усвајања на седници УО Савеза. 
 
 

 

 

 
 
 


