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ПЛАНИНАРСКО- ЕКОЛОШКИ КЛУБ
”ГОРА”
К Р А Г У Ј Е В А Ц
бр. __________
Дана 24.12.2014.године

На основу одлуке Скупштине Планинарско – еколошког клуба „Гора“ Крагујевац од 24.децембра
2014. године сачињен је пречишћен текст Статута Планинарско – еколошког клуба „Гора“
Крагујевац.
Пречишћени текст садржи основни текст Статута Планинарско – еколошког клуба „Гора“
Крагујевац, од 14.12.2011. године и измене Статута коју је усвојила Скупштина Планинарско –
еколошког клуба „Гора“ Крагујевац, на седници одржаној 24. децембра 2014. године.

СТАТУТ
ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКOГ КЛУБA "ГОРА" КРАГУЈЕВАЦ
(пречишћен текст)

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Планинарско-еколошки Клуб "ГОРА" (у даљем тексту Клуб) је спортска организација
основана ради бављења спортским активностима чланова у области планинарења, као и очувања
природе, у коју се грађани добровољно удружују.
Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација са статусом
удружења грађана.
Клуб може бити члан планинарских савеза и других сличних спортских организација.
Члан 2.
Клуб је основан 26.11.2007. године, у Крагујевцу и тај се дан слави као Дан Клуба.
Члан 3.
Назив Клуба је: Планинарско-еколошки Клуб "ГОРА".
Скраћени назив Клуба је: ПЕК "ГОРА".
Седиште Клуба је у Крагујевцу.
Подручје деловања Клуба је Република Србија.
Члан 4.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим
Статутом.
Пред трећим лицима Клуб представља и заступа Председник Клуба, а у његовој одсутности
Потпредседник или Секретар на основу посебне одлуке Управног одбора.
Члан 5.
Клуб има печат на коме је по кружном ободу ћирилицом уписан назив и седиште Клуба, а у
средини утиснут је знак Клуба и година оснивања.
Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан ћирилицом назив и седиште
Клуба и остављен простор за деловодни број и датум.
Члан 6.
Клуб има заштићен знак-амблем округлог облика оивиченог са два кружна прстена црвене
боје, између којих је на белој подлози исписан црним великим словима ћириличним писмом у
горњој половини текст "ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКИ КЛУБ", а у доњој половини текст "»ГОРА«

2
КРАГУЈЕВАЦ". Текст је на половини прстена, са обе стране, раздвојен са по једним цветом црвене
боје са шест латица. Унутрашњост круга је испуњена у предњем делу са мотивом зеленог бора и
зелене ливаде, у позадини три планинска врха беле боје, те изнад врхова небо плаве боје.
Клуб има Заставу плаве боје величине страница 2:1, са заштитним знаком-амблемом Клуба
у средини.
Члан 7.
Рад Клуба је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.
Члан 8.
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад, доноси и реализује програме свога развоја.
Члан 9.
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци, у складу са Законом о спорту и
правилима Клуба и гранског Савеза.
II - ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 10.
Основна делатност Клуба је планинарење (ходање, успињање и пењање на планине), које
се остварује путем организованих похода, путовања или експедиција, колективно или
индивидуално, као и организовање и учествовање на спортским такмичењима у спортским
дисциплинама које су везане за панинарење.

-

-

-

-

Циљеви и задаци Клуба су да:
Упознаје своје чланове са лепотама, искушењима и тешкоћама боравка у планини,
Развијање најбољих људских односа и изградња морално чврстих и физички здравих и
снажних грађана, добрих познаваоца планина и организаторе живота, кретања и рада у
природи,
Заступа заједничке интересе чланова Клуба пред градским, државним и спортским
органима и организацијама,
Организује заједничке излете, походе, успоне, туре, логоровања, орјентациона такмичења
и друге планинарске и смучарске спортске приредбе,
Омасовљавање, првенствено омладинским кадром и њихова едукација, развијање
еколошке свести, брига о очувању и заштити природе и човекове околине,
Окупља што већи број грађана, нарочито омладину и обучава их планинарским знањима и
вештинама,
Васпитавање чланова у духу патриотизма, хуманизма, међународног планинарско
еколошког кодекса понашања, мира, узајамног поштовања, отворености, демократије и
сарадње,
Старање о очувању и заштити угрожених животињских и биљних врста све у циљу
одржавања природне равнотеже,
Ширење и афирмација планинарства и екологије у школама, привредним и другим
организацијама и установама путем средстава информисања и непосредно различитим
предавањима,
Очување и чишћење извора питке воде,чишћење корита река,потока и обала језера,
Код својих чланова развија смисао за друштвени живот, етику, националну, верску и
политичку толеранцију,
Ствара повољне услове за планинарење, те организује боравак на планини и у природи
уопште,
Ствара навике код чланства да слободно време проводе у планинарским и еколошким
активностима,
Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређењу њиховог рада,
Организује обуку кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника,
Подстиче чланство на упознавање природних лепота, историје и споменика културе,
Пропагирање планинарско еколошких вредности кроз организирање сусрета планинара и
еколога
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Обука деце и младих за планинарење односно кретање, боравак и живот у планинама, те
понашању и односу према природи, посебно заштити природе,
Подстиче рад чланова додељивањем одговарајућих награда и признања (годишњих,
јубиларних и др.) за изузетне резултате и допринос развоју и унапређењу спорта.
Члан 11.
Циљеве и задатке Клуб остварује:
Организовањем планинарских излета, успона, сабора и таборовања,
Учешћем на саборима других планинарских друштава и организација,
Ширењем и унапређивањем знања и вештина оријентације и сналажења у природи,
Развијањем и усавршавањем техника планинарења, алпинизма, спелеологије и горске
службе спасавања,
Коришћењем својих средстава пропаганде и информисања ради популарисања природних
лепота и боравка у природи,
Чувањем и заштитом биљног и животињског света у планинама и природи уопште,
Непосредном организационом сарадњом са Планинарским савезом Србије,
Избором својих представника у органе Планинарског савеза Србије,
Обезбеђењем и изградњом јединственог информативног система у оквиру Планинарског
савеза Србије,
Организовањем разних такмичења која су интересантна и блиска планинарству и
екологији,
Предузимањем акција хуманитарног карактера у случају елементарних и других непогода и
опасности ,
Развијањем такмичарског духа кроз разне видове такмичења, зборовања, сусрета , изложби
и друго.
Организовањем чишћења стаза у планинама и водених токова потока и река, као и обала
језера,организовањем излета, похода, успона и експедиција, такмичења у складу са
интересима чланова,
Усклађивањем активности чланова Клуба,
Организовањем планинарске и еколошке школе за децу, младе и одрасле,
Прикупљањем средстава за изградњу, одржавање планинарских објеката и природне
равнотеже међу врстама,
Иницирање и спровођење акција заштите флоре и фауне,
Сарадња с државним и научним институцијама, привредним и другим
телима у циљу квалитетнијег организовања планинарско-еколошких активности,
Подстицањем индивидуалног рада својих чланова,
Подстицањем организованих наступа Клуба,
Слањем својих чланова на водичке, оријентацијске, алпинистичке, спелеолошке, еколошке,
скијашке, те остале стручне курсеве,
Прикупљањем литературе, фотографија, докумената, аудио и видео снимака, те осталих
средстава,
Обезбеђивањем материјалних средстава за унапређење планинарства,
Изградњом планинарских стаза и путева, те њиховим обележавањем (маркирањем),
Градњом и одржавањем планинарских објеката.

Члан 12.
У остваривању циљева и задатака Клуб непосредно сарађује са другим планинарским
друштвима и клубовима, предузећима, школама, факултетима, васпитним и другим установама,
организацијама и удружењима.
Члан 13.
Све активности у Клубу обављају се добровољно и јавно.
Сви чланови који обављају активности Клуба одговорни су за благовремено и сагласно са
овим Статутом и другим актима Клуба, обављање поверених задатака и задужења.
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III - ЧЛАНОВИ КЛУБА, ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 14.
Члан Клуба се постаје учлањењем у Клуб. Чланство у Клубу се доказује планинарском
књижицом и маркицом Планинарског савеза Србије за текућу годину, која је оверена печатом
Клуба.
Чланом Клуба може постати сваки грађанин Републике Србије који је психо-физички
способан, који воли природу, људе, дружење и који прихвати правила планинарског понашања.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 14
година даје малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.
Чланство у Клубу је основ за изборне функције и за учешће у такмичарским активностима.
Клуб води књигу чланова, укључујући податке о њиховом праву управљања.
Члан 15.
Чланови Клуба се деле на: редовни, почасне и помажуће.
Редовни чланови Клуба имају право да буду бирани у органе Клуба предвиђене овим
Статутом.
Почасни чланови Клуба имају активно бирачко право, али не могу бити бирани у органе
управљања Клубом. За почасног члана Клуба Скупштина може именовати лице, на предлог
Управног одбора, које је својим радом и залагањем у дугогодишњем периоду значајно допринело
развоју Клуба као и лице које има значајне заслуге у развоју планинарства у Србији. Почасни
чланови Клуба не плаћају чланарину.
Помажући чланови Клуба се не баве планинарском спортском активношћу, нити су спортски
стручњаци, али својим радом, искуством и ангажовањем доприносе развоју Клуба и спорта
уопште.
Члан 16.
Редовни чланови Клуба су лица која се у Клубу активно баве планинарењем и који редовно
плаћају чланарину.
Редовни члан стиче гласачко право и право да буде биран у органе управљања Клубом
када испуни следеће услове:
- Да је старији од 18 година;
- Да је члан Клуба најмање 3 (три) месеца;
- Да је у току сваке календарске године учествовао најмање на 3 (три) планинарске
акције.
Члан 17.
Члан Клуба има право да:
- Учествује у припремама и утврђивању дневног реда Скупштине и редовних састанака
Клуба, износи своје предлоге, идеје, примедбе и сугестије;
- Бира и буде биран у органе управљања Клубом;
- Ужива сва права и повластице које Клуб, односно Планинарска организација пружа
својим члановима.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација спортиста планинара у
обављању њихових планских активности у Клубу.
Члан 18.
Обавезе чланова Клуба су:
- Да активно и редовно учествују у раду Скупштине, редовних и ванредних састанака
Клуба,
- Својим гласањем учествује у доношењу одлука, осим ако се не коси са чланом 17.
овог Статута,
- Да се придржавају изгласаних одлука и постављених задатака пред њима, које су
добровољно прихватили од стране Клуба и органа управљања Клубом,
- Испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба,
- Дају Клубу информацију и податке које он од њих тражи ради обављања Законом и
Статутом предвиђених послова и задатака,
- Поштују и чувају углед Планинарске организације,
- Учествују у стручним активностима Клуба,
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У међусобним односима негују и поштују спортски морал и спортски дух,
Редовно плаћају чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба,
Извршавају задатке и одлуке Клуба,
Остварују циљеве и задатке Клуба предвиђене овим Статутом,
Чувају планинарске објекте и у границама својих могућности помажу њихово
одржавање, изградњу и обнову,
Понашају се у складу са прописаним Кодексом и планинарском етиком,
Чувају и унапређује природу,
Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.
Учествују у одржавању објеката Клуба најмање 2 (два) дана у току једне
календарске године.

Члан 19.
Неко лице може бити примљено за редовног члана Клуба ако:
- Потпише приступницу,
- Потпише изјаву да у потпуности прихвата Статут Клуба, Кодекс понашања планинара
и дуга општа акта Клуба,
- Уплати годишњу чланарину у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба,
- Уплати трошкове издавања планинарске књижице,
- Достави 2 (две) фотографије величине 3,5х2,5цм,
- Достави уверење о здравственој способности за бављење планинарским спортом
издато од стране надлежне установе спортске медицине.
Члану
-

Члан 20.
Клуба могу се изрећи следеће дисциплинске мере:
Опомена,
Новчана казна и
Трајно искључење из Клуба.

Члан 21.
Статус редовног члана Клуба престаје:
- Смрћу члана,
- Иступањем (исписом) на лични захтев члана,
- Неплаћањем чланарине за текућу календарску годину до 31.03. текуће године,
- Недостављањем лекарског уверења о здравственој способности за планинарење,
- Искључењем из чланства Клуба одлуком надлежног органа Клуба.
Бивше чланове Клуба који су изгубили статус редовног члана Клуба због неплаћене
чланарине у прописаном року, Управни одбор Клуба може поново примити у чланство ако уплате
заосталу чланарину.
Члан 22.
Ако члан Клуба својим деловањем и неизвршењем обавеза теже нарушава углед и интересе
Клуба, Веће части ће му након спроведеног поступка изрећи меру искључења из Клуба или неку
другу дисциплинску меру прописану овим Статутом.
На одлуку о искључењу из Клуба из става 1. овог члана Статута, члан Клуба има право
жалбе Управном одбору Клуба.
Ако жалбу Управни одбор одбије, члан Клуба има право жалбе Већу части Планинарског
савеза Србије, чија је одлука коначна.
Члан 23.
Чланови Клуба чије је чланство у Клубу престало немају право на повраћај уплаћене
чланарине.
Члан 24.
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства
члана Клуба.
Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члана у органима и радним телима
Клуба.
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Члан 25.
Члан Клуба је обавезан да се најмање једном годишње подвргне утврђивању опште и
посебне здравствене способности у складу са Законом и да Клубу достави лекарско
уверење о способности за бављење планинарским спортом.
Забрањено је спортисту планинара изложити спортским активностима, које могу да угрозе
или погоршају његово здравствено стање.
Члан 26.
Клуб у обављању спортских активности планинарења обезбеђује услове за безбедно
бављење спортиста планинарским активностима, обезбеђује проверене стручњаке за
вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада.
IV - ОРГАНИ УПРАВЉАЊА КЛУБОМ
Члан 27.
Циљеви и задаци Клуба у планинарским активностима остварују се поред непосредне
активности чланства и преко органа управљања Клубом.
Органи управљања Клубом су:
1. Скупштина,
2. Управни одбор,
3. Председник,
4. Подпредседник,
5. Секретар,
6. Начелник Клуба,
7. Надзорни одбор и
8. Веће части.
1. - СКУПШТИНА КЛУБА
Члан 28.
Скупштина је највиши органа управљања Клубом. Мандат скупштине траје 4 (четири)
године.
Седнице Скупштине могу бити изборне, редовне и ванредне.
Право учешћа у раду Скупштине имају сви чланови Клуба.
Члан 29.
Изборна Скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Клуба бирају своје
представнике у органима Клуба.
Скупштина заказује изборну скупштину најкасније 60 (шездесет) дана пре истека мандата
члановима органа клуба.
Члан 30.
Редовну седницу Скупштине сазива Председник Клуба на основу одлуке Управног одбора
по потреби, а најмање једном у календарској години.
Седнице се заказују писаним путем, најмање 20 (двадесет) дана пре њеног одржавања, са
назнаком места одржавања и почетка рада, као и са предлогом дневног реда и одговарајућим
материјалом.
Ванредну седницу Скупштине сазива Председник Клуба по одлуци Управног одбора,
Надзорног одбора или на захтев најмање једне трећине чланова Клуба.
Уколико Председник Клуба не сазове Скупштину по захтеву из става 1. и 3. овог члана,
исту може сазвати орган Клуба или чланови Скупштине који су њено сазивање тражили, а
најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање Скупштине.
Члан 31.
Скупштина пуноправно одлучује када седници присуствује више од половине чланова
Клуба.
Уколико у заказано време нема кворума, Председник Клуба одлаже Скупштину за 15
(петнаест) минута и наставља рад са присутним члановима.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Клуба.
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Скупштина доноси одлуку о доношењу новог Статута и изменама и допунама Статута Клуба,
као и одлуку о избору Председника Клуба, двотрећинском већином укупног броја чланова.
Члан 32.
Скупштина јавним гласањем бира:
- Председника,
- Подпредседника,
- Секретара
- Начелника Клуба, као и
- чланове Управног одбора,
- Надзорног одбора и
- Већа части Клуба.
Скупштина може донети посебну одлуку да се у појединим случајевима одлучује тајним
гласањем.
Члан 33.
Одлуке Скупштине су обавезујуће за све чланове Клуба.
Члан 34.
Рад Скупштине Клуба регулише се Пословником о раду Скупштине који верификује
Скупштина. Рад Скупштине отвара Председник Клуба. Чланови Скупштине предлажу и
бирају Радно председништво. Радно председништво руководи радом Скупштине. Радно
председништво је трочлано и чине га Председник Клуба и два члана.
Члан 35.
Скупштина Клуба:
а) Доноси и усваја:
- Статут, односно његове измене и допуне,
- Годишњи извештај о раду Клуба, као и извештаје органа Клуба,
- Програм рада и План развоја за наредну годину,
- Финансијски извештај за протеклу годину,
- Усваја финансијски план за наредну годину,
- Избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање,
- Удруживању у савезе,
- Одлуку о располагању непокретностима Клуба,
- Одлуку о отуђењу покретне и непокретне имовине Клуба,
- Одлуку о промени намене објеката којима Клуб располаже,
- Одлуку о формирању и раду комисија и секција,
- Одлуку о именовању почасних чланова Клуба,
- Одлуку о ванредним правним лековима против одлука других органа Клуба,
- Одлуку о престанку рада Клуба,
- Друге одлуке које су јој стављење у надлежност овим Статутом.
б) Утврђује ставове и даје смернице за рад органима и телима Клуба.
ц) Бира и врши опозив Председника, Подпредседника, Секретара, Начелника и чланове
Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части Клуба.
Члан 36.
За вршење одређених послова у Клубу Скупштина може овластити Управни одбор да
формира комисије и секције. Одлуком о формирању комисија и секција утврђује се њихов
делокруг рада и састав.
Члан 37.
У току рада Скупштине води се записник, који потписује Председник или Председавајући,
записничар и оверивачи записника.
Записник треба да садржи:
- Дневни ред Скупштине,
- Број присутних чланова од укупног броја чланова,
- Резултате гласања и избора,
- Предлоге и одлуке са именима предлагача.
Сваки члан Скупштине има право да на образложени захтев прегледа Записник.

8
2. - УПРАВНИ ОДБОР
Члан 38.
Управни одбор руководи радом Клуба на основу Статута, одлука и закључака Скупштине.
Председник, Подпредседник и Секретар Клуба су истовремено Председник, Подпредседник
и Секретар Управног одбора.
Члан 39.
Управни одбор се састоји од 7 (седам) чланова, њихов мандат траје 4 (четири) године и
могу бити поново бирани.
Чланови Управног одбора се бирају из редова чланства Клуба са листе предложених
кандидата.
Мандат члана Управног одбора престаје пре истека времена:
- Смрћу члана,
- Ако поднесе оставку,
- Ако га опозове Скупштина Клуба због непридржавања Статута Клуба, лошег рада
или неуредног присуствовања седницама Управног одбора.
Члан 40.
Управни одбор сачињавају:
- Председник Клуба,
- Подпредседник Клуба,
- Секретар Клуба,
- Начелник Клуба и
- 3 (три) члана Клуба са правом гласа.
Члан 41.
Задаци Управног одбора су:
- Спроводи одлуке и закључке Скупштине Клуба,
- Доноси Правилнике, Пословнике и Упутства о раду свих органа Клуба, осим Статута,
- Уређује унутрашњу организацију Клуба,
- Води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и доноси све
одлуке у вези са тим,
- Управља са покретном и непокретном имовином Клуба,
- Одлучује о формирању комисија и секција,
- Одлучује о цени чланарине за текућу годину,
- Одлучују о захтеву за пријем нових чланова у Клуб,
- Одлучује о искључењу чланова из Клуба,
- Верификује право гласа према члану 15. Статута и 3 (три) дана пред заседање
Скупштине утврђује тачан број гласача,
- Припрема материјале за рад Скупштине,
- Припрема нацрт Статута, односно његове измене и допуне, упућује их чланству на
расправу и припрема предлог за усвајање на Скупштини,
- Подноси Скупштини извештај о раду и финансијски извештај,
- Усваја завршни рачун Клуба за протеклу годину,
- Доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Клуба,
- Одлучује о ангажовању стручњака из области спорта у Клубу,
- Усваја План стручног рада и израђује План оспособљавања кадрова у Клубу,
- Организује основну планинарску школу за новопримљене чланове Клуба,
- Одређује начин вођења евиденције о стручном раду у Клубу,
- Сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и других прописа
и одредби Статута и омогућује увид у свој рад,
- Одлучује о удруживању Клуба у друге организације и савезе,
- Именује чланове Клуба у органе других организација и савеза којих је Клуб члан,
- Контактира са сродним организацијама у земљи и иностранству,
- Припрема предлог Финансијског плана и План рада Клуба за наредну годину,
- Именује и разрешава благајника Клуба, економа и председнике комисија и секција,
- Додељује признања и награде Клуба,
- Доноси одлуке о извођењу ванредних планинарских и других акција,
- Даје сагласност на уговоре о спонзорисању који стварају обавезе Клубу,
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Одлучује о ценама за спортске приредбе које Клуб организује и накнадама за услуге
које Клуб наплаћује,
- Одлучује о набавци планинарске опреме, опреме за рад еклошке секције и набавци
инвентара Клуба,
- Врши друге послове из делатности Клуба који су му Статутом стављени у надлежност
или који нису у делокругу надлежности Скупштине.
Управни одбор ради на седницама које се одржавају најмање једанпут месечно, а по
потреби и чешће.
Седнице Управног одбора сазива Председник Клуба на своју иницијативу или на писмену
иницијативу најмање 3 (три) члана Управног одбора.
-

Члан 42.
Управни одбор пуноправно одлучује када на седници присуствује више од половине
чланова.
Члан 43.
Начин рада Управног одбора уређује се Пословником о раду.
Члан 44.
Управним одбором руководи Председник Клуба, а у његовој спречености Подпредседник
Клуба или Секретар Клуба.
Члан 45.
За свој рад Председник Управног одбора одговара Управном одбору и Скупштини Клуба.
3. - ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
Члан 46.
Председник Клуба заступа и представља Клуб пред трећим лицима, председава седницама
Скупштине и Управног одбора, координира рад Скупштине, Управног одбора и других
органа Клуба.
Председника бира и разрешава Скупштина Клуба након 4 (четири) године, с тим што може
бити поново биран у још једном мандату.
Председник може бити смењен и пре истека времена на које је изабран, на лични захтев
или на основу писане иницијативе најмање трећине чланства са правом гласа.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.
Члан 47.
Председник Клуба:
- Представља Клуб пред трећим лицима,
- Налогодавац је за извршење финансијског плана Клуба,
- Руководи радом Клуба и усклађује активности Клуба,
- Утврђује предлог општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба,
- Организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним
органима и другим органима и организацијама,
- Остварује спортску сарадњу са другим клубовима и савезима,
- Предлаже избор Подпредседника, Секретара, Начелника, чланове Управног одбора,
Надзорног одбора и Већа части Клуба,
- Обавља и друге послове прописане Статутом Клуба.
Председник Клуба може одређене надлежности пренети на Подпредседника и Секретара
Клуба.
4. - ПОДПРЕДСЕДНИК КЛУБА
Члан 48.
Клуб има једног Подпредседника кога бира Скупштина Клуба на мандат од 4 (четири)
године, стим да може бити поново биран у још једном мандату.
Подпредседник Клуба, по одлуци Управног одбора, замењује Председника Клуба у свим
правима и обавезама за време његовог одсуства.
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У одсуству Председника, Подпредседник Клуба председава седницама Управног одбора и
руководи радом Клуба.
Подпредседник заступа и представља Клуб пред трећим лицима на основу посебне одлуке
Управног одбора.
За свој рад Подпредседник Клуба је одговоран Председнику и Скупштини Клуба.
5. - СЕКРЕТАР КЛУБА
Члан 49.
Секретар Клуба је техничко лице које помаже Председнику и Подпредседнику у раду Клуба
и у одсутности Председника и Подпредседника председава седницама и руководи радом
Клуба.
Секретар заступа и представља Клуб пред трећим лицима на основу посебне одлуке
Управног одбора.
Члан 50.
Секретар Клуба:
- води евиденцију чланства Клуба,
- води евиденцију пристиглих и послатих службених аката,
- води архиву Клуба,
- рукује штамбиљом и печатом Клуба у складу са Законом,
- припрема са Председником и Подпредседником материјале за седнице Управног
одбора и Скупштину Клуба,
- води записник на седницама Управног одбора и седмичним састанцима чланства
Клуба,
- одговоран је за законитост рада Клуба,
- од Планинарског савеза Србије наручује потребан број књижица и маркица за текућу
годину,
- по одобрењу Управног одбора врши учлањење нових чланова,
- обавља и друге послове у складу са Статутом Клуба..
Члан 51.
Секретар Клуба може бити лице које испуњава следеће услове:
- Да има најмање завршену средњу школу,
- Да познаје основни рад на ПЦ рачунару,
- Да има организационе способности за наведену дужност,
- Да има искуство у планинарским активностима најмање 5 (пет) година,
- Да познаје текућу проблематику Клуба и
- Да није кривично кажњаван и да се против њега не води кривични поступак.
6. - НАЧЕЛНИК КЛУБА
Члан 52.
Начелник Клуба помаже Председнику, стара се о реализацији Плана и програма Клуба,
брине да акције буду организоване и изведене по годишњем плану и у складу са Законом,
Статутом Клуба и Савеза, односно да организација и извођење акција буду у складу са
Правилником о активностима Клуба и Упутством о организацији, извођењу и безбедности
акција Планинарског савеза Србије.
Начелник Клуба је носилац израде годишњег Плана акција и анализе изведених акција.
Начелник Клуба за свој рад је одговоран Председнику, Управном одбору и Скупштини
Клуба.
7. - НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 53.
Надзорни одбор Клуба је надзорни орган који врши контролу спровођења Статута и других
општих аката Клуба, надгледа и контролише материјално и финансијско пословање Клуба,
извршење програма рада, као и рад органа управљања Клуба у смислу законитости,
примене општих аката, одлука и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа
Клуба.
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Члан 54.
Надзорни одбор Клуба броји 3 (три) члана које бира Скупштина из редова свог чланства, а
на предлог Председника Клуба.
Мандат чланова Надзорног одбора је 4 (четири) године.
Чланови Надзорног одбора између себе бирају председника и заменика председника.
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Управног одбора или
чланови Већа части Клуба.
Члан 55.
Сви органи Клуба обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у своје пословање.
Надзорни одбор о својим налазима писаним путем обавештава Управни одбор најмање два
пута у току календарске године, а писани годишњи извештај о свом раду подноси
Скупштини Клуба.
Члан 56.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Рад Надзорног одбора регулише се Пословником о раду који верификује Управни одбор
Клуба.
8. -ВЕЋЕ ЧАСТИ
Члан 57.
Скупштина бира Веће части Клуба које броји 3 (три) члана са мандатом од 4 (четири)
године.
Чланови Већа части између себе бирају председника и заменика председника.
Чланови Већа части не могу истовремено бити и чланови Управног одбора или чланови
Надзорног одбора Клуба.
Рад Већа части регулисан је Правилником о раду који верификује Управни одбор Клуба.
Члан 58.
Веће части Клуба је првостепени орган за дисциплинске поступке које покрећу органи
Клуба и чланови Клуба.
Веће части ради у складу са Законом, Статутом Клуба, Кодексом понашања чланова Клуба и
Правилником о материјалној и дисциплинској одговорности чланова Клуба.
На одлуке Већа части Клуба може се поднети жалба Управном одбору, а у случају
незадовољства одлуком Управног одбора и Већу части Планинарског савеза Србије.
Веће части о својим одлукама писаним путем обавештава Управни одбор и подноси писани
годишњи извештај о свом раду Скупштини Клуба.
V - ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА ОРГАНА КЛУБА
Члан 59.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Клубу, ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који који су били против доношења
штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Тужба за на накнаду штете из става 1. овог члана не може се поднети по истеку рока од три
године од доношења штетне одлуке.
VI - ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ
А) СЕКЦИЈЕ
Члан 60.
У Клубу се, ради обављања одређених активности, могу формирати секције, и то:
- Планинарска,
- Еколошка,
- Орјентацијска,
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- Смучарска и
- За исхрану из природе.
Састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надлежности секција одређује
Управни одбор својом одлуком и посебним упутством.
Б) КОМИСИЈЕ
Члан 61.
У Клубу се, ради обављања одређених послова, могу формирати комисије, и то:
- Такмичарска,
- Дисциплинска,
- За организацију и реализацију акција,
- За организацију превоза на акције и
- За информисање и пропаганду.
Састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надлежности комисија
одређује Управни одбор својом одлуком и посебним упутством.
Ц) КЛУБ ПРИЈАТЕЉА
Члан 62.
У Клубу се, ради сарадње са спонзорима, донаторима и другим пријатељима и љубитељима
планинарског спорта и екологије може формирати Клуб пријатеља.
Начин рада Клуба пријатеља уређује се одлукама Управног одбора.
VII - ДОДЕЉИВАЊЕ ПРИЗНАЊА И НАГРАЂИВАЊЕ
Члан 63.
Члановима Клуба и истакнутим појединцима за постигнуте резултате и успехе у раду, за
допринос у развоју планинарског спорта и ширењу идеје планинарства, додељују се
признања према Правилнику о признањима и награђивању, а на предлог органа Клуба.
VIII - МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 64.
Материјално-финансијска средства Клуба су:
- Основна средства
- Обртна средства
- Непокретна имовима
- Покретна имовима и
- Новчана средства.
Ова средства се могу користити само за потребе Клуба.
Члан 65.
Материјално-финансијско пословање Клуба обавља се сагласно Закону о рачуноводству и
ревизији и Правилнику о материјално-финсијском пословању у Клубу.
Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
Члан 66.
За потписивање докумената којима се користе материјална и финансијска средства Клуба,
овлашћен је Председник Клуба или у његовој спречености и још један члан Управног
одбора, кога одреди Председник.
Одлуку о исплатама до износа који одреди Управни одбор, доноси Председник Клуба или
друго овлашћено лице.
Одлуке о издацима преко овог износа доноси Управни одбор Клуба.
Члан 67.
Основна средства Клуба чини планинарска опрема и инвентар у власништву Клуба.
Планинарску опрему и инвентар Клуба могу користити само чланови Клуба.
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Управни одбор може донети одлуку о изнајмљивању планинарске и друге опреме уз
одређену накнаду.
Члан 68.
Обртна средства – приходи за остваривање циљева и задатака Клуба су:
- Чланарина,
- Приходи од планинарских објеката,
- Приходи од коришћења планинарске опреме и превоза,
- Помоћ добијена од појединаца, предузећа, установа, школа, синдикалних
организација, банака и других правних лица и добротвора,
- Приходи од издавачке делатности када је то посебним законом дозвољено и
- Приходи од других Законом предвиђених извора.
Планинарске објекте, планинарску опрему, возила и приходе од наведених извора могу
користити само чланови Клуба.
Висину, начин и рокове плаћања годишње чланарине утврђује Управни одбор Клуба својом
одлуком.
Члан 69.
Сви послови у Клубу се обављају добровољно и по правилу без новчане надокнаде.
Трошкове које члан Клуба има радећи у корист Клуба, по налогу Председника, односно
Управног одбора, Клуб му по правилу не надокнађује.
За обављање материјално-финансијских и других сличних послова који захтевају
значајније и временски дуже ангажовање, члану Клуба може се, по одлуци Управног
одбора, исплаћивати новчана накнада.
Управни одбор Клуба посебним Правилником прописује у којим случајевима појединим
члановима Клуба надокнађује трошкове и у којем износу.
Члан 70.
Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у складу са законом, ради
прибављања средстава потребних за остваривање сојих циљева, по одлуци Скупштине.
Клуб као оснивач користи целокупну остварену нето добит тог основаног правног лица за
остваривање својих спортских циљева утврђених Статутом.
Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује надлежни орган, у складу са законом.
Члан 71.
Имовина Клуба може да се користи једино за остварење 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 из става 1. до 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.), испуњавању обавеза према члановима
уговорених у складу са законом, а по одлуци Управног одбора Клуба.
IX - ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА
Члан 72.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и тела и других скупова у
Клубу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног
информисања и другим средствима обавештавања.
Клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Клуба.
Члан 73.
Податке и информације у вези са радом Клуба дају Председник Клуба и лице које именује
Управни одбор и они су одговорни за њихову тачност.
Ставове Клуба, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само изабрани
функционери Клуба.
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X – ОПШТИ АКТИ КЛУБА
Члан 74.
Општи акти Клуба су Статут Клуба, пословници, правилници, упутства и одлуке органа
Клуба којима се на општи начин уређују одређена питања.
Члан 75.
Иницијативу за доношење Статута Клуба, односно измене и допуне, може дати Управни
одбор, Надзорни одбор, Председник Клуба, комисија, секција или најмање 10 (десет) чланова
Клуба.
Иницијативу разматра Управни одбор и у року од 30 (тридесет) дана ставља га Скупштини
Клуба на усвајање.
Члан 76.
Општи акти Клуба ступаја на снагу даном доношења од надлежног органа Клуба.
Општи акти Клуба морају бити у сагласности са Статутом Клуба и надлежног гранског
савеза.
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута, примениће се одредбе Статута.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Клубу морају бити у складу
са општим актом Клуба.
XI - ЕВИДЕНЦИЈА И ПЛАНОВИ РАДА
Члан 77.
Клуб води књигу својих чланова, спортских објеката и спортских резултата у складу са
Законом о спорту.
Члан 78.
Клуб се уписује у Регистар удржења и савеза у области спорта које води Агенција за
привредне регистре Републике Србије.
Члан 79.
У Клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада.
Начин и носиоце израде планова одређује Управни одбор Клуба.
XII - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 80.
Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају надлежни органи Клуба и надлежни
органи Планинарског савеза Србије.
Органи Клуба и чланови Клуба су дужни да изврше одлуку надлежног органа Планинарског
савеза Србије.
XIII - ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 81.
Клуб престаје са радом:
- Одлуком Скупштине кода се две трећине редовних чланова писаним путем изјасне о
престанку рада Клуба,
- Ако се број чланова Клуба смањи испод 3 (три).
У случају престанка рада Клуба његова целокупна имовина ће се посебном одлуком
Скупштине Клуба пренети у власништво Града Крагујевца - надлежном телу задуженом за спорт.
Члан 82.
У случају престанка рада Клуба, лице које је заступало Клуб дужно је да о томе писаним
путем обавести Агенцију за привредне регистре-Регистар удружења и савеза у области спорта у
року од 15 дана.
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XIV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 83.
Ако Министарство за омладину и спорт или Агенција за привредне регистре Републике
Србије, захтева измене одређених одредби Статута из формалних разлога, овлашћује се Управни
одбор да том захтеву удовољи без сазивања Скупштине Клуба.
Ако Клуб напусти неки од чланова Управног одбора, Управни одбор Клуба ће именовати
новог члана до прве редовне или ванредне Скупштине Клуба.
Управни одбор ће именовати новог члана Већа части, у случају покретања дисциплинског
поступка против изабраног члана Већа части, чији мандат ће трајати до прве редовне или
ванредне Скупштине Клуба.
Тумачење одредаба Статута даје Управни одбор Клуба.
Члан 84.
Пречишћен текст Статута ступа на снагу даном усвајања измене на Скупштини Клуба.
У Крагујевцу,
24.12.2014.године.
П Р Е Д С Е Д Н И К
Милован Бачанин
____________________________

