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 чл. 23 Статута Планинарског савеза
Србије, Скупштина Планинарског савеза Србије, на седници одржаној 29. октобра
2016. године, усвојила је
СТАТУТ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Планинарски савез Србије је следбеник Српског планинског друштва, основаног
17. јуна 1901. године у Београду и правни следбеник Планинарског савеза Србије и
Црне Горе који је престао да постоји 01.12.2006. године.
Члан 1
Планинарски савез Србије је национални грански спортски савез у који су, као
чланови, удружене основне спортске планинарске, планинарско-скијашке
организације-клубови, односно друштва и друге спортске организације (у даљем тексту
основне организације), самосталана је, неполитичка и недобитна организација, која
спортским правилима уређује обављање спортских активности и спортских делатности
у планинарству и која своје циљеве остварује радом основних организација удружених
у Савез и планинарских савеза, као облика територијалног или интересног
организовања чланова, у оквиру Савеза.
Назив организације је Планинарски савез Србије, скраћено ПСС (у даљем тексту
Савез).
Назив на енглеском језику је: Mountainеering Аssociation of Serbia, скраћено
MAS.
Члан 2
Савез има својство правног лица и уписује се у регистар у складу са законом.
Савез представља и заступа председник Савеза, на основу одлуке Скупштине, а
у његовом одсуству потпредседник или генерални секретар, по овлашћењу председника.
У случају трајне спречености председника, дужност председника обавља
потпредседник Савеза.
Члан 3
Савез делује на подручју Републике Србије.
Седиште Савеза је у Београду, Андрићев венац број 2.
Члан 4
Савез има печат округлог облика, пречника 30 мм, у којем је, по ободу,
ћирилицом уписано: Планинарски савез Србије, а по средини Београд.
У печат је, на исти начин уписан одговарајући текст на енглеском језику.
Савез има штамбиљ на коме је исписан назив и седиште Савеза и остављено
место за број и датум.
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Савез има заштићене знак и заставу чији су изгледи утврђени Правилником о
изгледу и коришћењу знака и заставе, који предлаже Управни одбор, а усваја
Скупштина.
Члан 5
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности
Савеза и чланова Савеза, са обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или
уверење, у складу са законом.
Одредбе општих аката Савеза и чланова Савеза којима се утврђује или ствара
дискриминација – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација
ништавна су.
У Савезу и у члановима Савеза није допуштено кршење слобода и права човека
и грађана.
II ЦИЉЕВИ САВЕЗА
Члан 6
Планинарски савез Србије остварује своју друштвену улогу и циљеве кроз:
- организациону структуру, достигнуте планинарске вештине, знања и призната
звања, развијене активности и планинарске спортске дисциплине,
- окупљање чланова свих узраста и других грађана који желе да у природи
остварују своја интересовања за спорт, рекреацију, обуку у планинарским
вештинама и знању, дружење, социјализацију и друго, остварују у природи,
- подстицање развоја спортских такмичења у планинарским дисциплинама,
- подстицање развоја квалитетних спортиста у планинарству свих узраста,
посебно млађих перспективних категорија,
- негује и развија планинарску етику и исправан однос према природи и потреби
њеног очувања,
- ширење знања и подизање свести о вредности планина и природе уопште,
- упознавање чланова са свим вредностима природе, условима за одлазак у
планину, мерама превентиве и контролом ризика од незгода у планинама, као
и упознавање са начинима указивања прве помоћи и основним знањима о
спасавању,
- сарадњу са образовним, стручним и научним институцијама ради подизања
квалитета живота школске и студентске омладине и постизања ширих циљева
планинарске организације,
- подстицање и развијање стручних, научних и културних садржаја у
планинарској и пешачкој активности, као што су: топографија ,картографија,
основи метеорологије, геологије и хидрографије; познавање биљног и
животињског света, културно-историјских споменика, етнографских детаља,
природних реткости; заштита природе, стручна и друга литература (пре свега
путописна, водичка, из прошлости планинарства и здравствена), као и
фотографија, филм и сликарство,
- организовање стручних скупова, конференција и симпозијума, на националном
и међународном нивоу, значајних за рад и развој планинарске организације,
који се односе на развој планинских подручја и заштиту природе,
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-

-

-

повезивање планинарске организације са другим савезима, организацијама и
институцијама које у свом раду имају исте или сличне циљеве усмерене ка
развоју и заштити природних подручја,
повезивање планинарске организације са другим националним спортским
савезима, као и другим организацијама које развијају спортско-рекреативне
дисциплине у природи и планинама,
остваривање међународне сарадње, као и чланство у међународним
асоцијацијама,
уређивање питања од заједничког интереса,
заједничко представљање,
усклађивање активности својих чланова,
стварање услова за постизање врхунских спортских резултата.
III

ЗАДАЦИ САВЕЗА
Члан 7

Савез остварује следеће задатке:
- ствара услове за развој свих облика планинарских активности,
- самостално и у сарадњи са основним организацијама организује: рекреативне
и спортске акције, успоне, походе, логоровања, таборе, кампове, слетове,
сусрете, експедиције, планинарска такмичења и друге планинарске
манифестације,
- доноси правилнике о раду радних тела Савеза и Служби,
- утврђује принципе и доноси правилнике за такмичења у планинарским
такмичарским дисциплинама,
- води евиденцију свих чланова Савеза, у складу са Законом о спорту,
- води евиденцију чланова свих служби и комисија планинарских дисциплина,
- контролише вођење евиденције појединачног чланства у основним
организацијама,
- организује стручно оспособљавање и усавршавање чланства,
- организује оспособљавање чланства и других заинтересованих за поступање
приликом уклањања последица елементарних непогода, несрећа и других
ванредних ситуација,
- пројектује, усклађује изградњу, обележавање, одржавање и чување
планинарских и пешачких путева, стаза и трансверзала,
- организује издавачку, информативну и пропагандну делатност,
- сарађује са средствима јавног информисања ради упознавања јавности са
планинарским спортским активностима и афирмације планинарства,
- организује и спроводи маркетиншку делатност,
- јача материјалну основу Савеза и организација-клубова,
- негује планинарску етику,
- брине о заштити природе, а нарочито планина,
- води евиденцију планинарских објеката и терена, смештајних и других услова
и помаже члановима у односима са другим субјектима поводом изградње и
одржавања тих објеката и терена,
- помаже својим члановима у остваривању контаката са надлежним државним
органима и органима локалне само управе, организацијама и институцијама,
- припрема програме међународне сарадње,
- активно учествује у раду домаћих и мeђународних асоцијација чији је члан,
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-

-

-

координира на републичком нивоу организовање планинарских акција и
експедиција у иностранству,
организује планинарске акције и експедиције у иностранству на републичком
нивоу,
организује, координира или помаже организовано учешће репрезентативаца на
међународним првенствима, куп такмичењима и осталим такмичењима у свим
дисциплинама планинарског спорта,
припрема и доставља надлежном органу документацију за годишњу
категоризацију спортиста,
припрема и доставља надлежном органу документацију за категоризацију
спортова,
припрема предлог годишњег програма за финансирање из државног буџета и
пројекте за учествовање на конкурсима државних органа и међународних
организација,
обавља и друге послове који су од интереса за планинарство.
Планинарске спортске дисциплине
Члан 8

Савез у складу са постављеним циљевима развија следеће планинарске спортске
дисциплине:
Изворне планинарске дисциплине:
1. пешачење у природи,
2. планинарење,
3. планинарска оријентација,
4. планинско трчање.
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)
7. Планински бициклизам.
Наведене дисциплине се дефинишу Правилником о спортским дисциплинама
Савеза који доноси Управни одбор.
Савез организује такмичења у следећим дисциплинама:
- планинарска оријентација,
- спортско пењање на природној стени,
- пењање у леду и симулацији леда (драј тулинг)
- планинарски вишебој,
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- турно скијање,
- планинарски трекинг,
- планинско трчање са препрекама,
- првенство и планинарски куп у походном и трансверзалном планинарењу
(попуњавањем учесничких књижица).
Савез прати и вреднује резултате у следећим дисциплинама:
- алпинизам (попуњавањем алпинистичких картона),
- спелеологија (попуњавањем спелеолошких картона),
- спортско пењање на природној стени (попуњавањем пењачких картона),
Савез, који је и њихов оснивач, организује следеће специјализоване службе:
- Горску службу спасавања Србије (ГССС),
- Службу планинарских водича
и друге службе по потреби.
Савез може да категорише основне организације на основу спортских резултата
и доприноса развоју планинарства, у складу са Правилником о категоризацији
основних организација, који доноси Управни одбор.
IV ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 9
Основна организација је спортска организација која има статус правног лица,
најмање тридесет чланова и међу њима најмање једног члана са важећом лиценцом
(дозволом за рад) планинарског водича или оперативног тренера.
Основне организације које не испуњавају наведене критеријуме не могу
самостално обављати планинарске активности. Ове активности могу организовати у
сарадњи са другим основним организацијама које испуњавају утврђене критеријуме
или ангажовањем спортског стручњака или стручњака у спорту са положеним
стручним испитом..
Основне организације које не испуњавају наведене критеријуме имају статус
придруженог члана Савеза без права гласа у Скупштини, док их не испуне.
Члан 10
Основна организација се, по оснивању, региструје у складу са законом.
Седиште основне организације, члана ПСС, мора бити на територији Републике
Србије.
Статут основне организације мора бити усклађен са Статутом Савеза.
Члан 11
Основна организација може унети реч "клуб" у свој назив ако континуирано
учествује у спортским такмичењима у оквиру Планинарског савеза Србије, о чему јој
Савез издаје потврду.
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Спортска организација која учествује у спортским такмичењима обавезно у
називу испред речи «клуб» садржи назив спортске гране у којој се такмичи, а ако
учествује у такмичењима у више спортских грана или дисциплина, у називу обавезно
садржи речи «спортски клуб».
Основна организација приликом оснивања не може користити реч "клуб".
Основна организација у облику спортског удружења за планинарски спорт може
у називу користити реч "друштво" ако се испред речи "друштво" користи реч
"планинарско".
Члан 12
Највиши орган основне организације је Скупштина.
Скупштина уређује организацију и утврђује циљеве и задатке организацијеклуба на основу закона, Статута Савеза и сопственог статута
Права и дужности основне организације
Члан 13
Права основних организација чланова Савеза су:
- да учествују у раду Савеза и остваривању његових циљева и програма,
- да учествују у доношењу одлука, преко својих представника са правом гласа у
Скупштини,
- да предлажу кандидате и учествују у изборима за органе Савеза преко својих
представника са правом гласа у Скупштини Савеза и
- да буду информисани о раду органа Савеза.
Дужности основних организација чланова Савеза су:
- да делују у складу са Статутом и правилницима Савеза и да чувају углед
планинарства,
- да се придржавају планинарске етике и да негују сарадњу са другим основним
организацијама, што спада у основне одлике и принципе планинарског покрета,
- да уредно плаћају чланарину,
- да пријављују своје чланове за категоризацију спортиста, чим испуне услове,
- да достављају годишње планове и извештаје и одговарају на захтеве 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.
Члан 14
Основна организација може образовати један или више огранака (секција,
подружница или друго), који се уписују у регистар удружења.
Огранак је организациони део основне организације, који нема својство правног
лица. Огранак има место обављања активности и делатности и заступника, а послове са
трећим лицима обавља у име и за рачун основне организације.
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V УЧЛАЊЕЊЕ ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
У ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Члан 15
Основна организација се, на основу Статута Савеза и на основу сопственог статута,
којим испуњава услове за обављање спортских активности и делатности прописане
овим Статутом, може учланити у Савез ради остваривања заједничких циљева.
Основна организација подноси Савезу писмену пријаву за пријем, извод из
записника са скупштине са одлуком за пријем, статут, регистрациони акт и документ о
отвореном текућем рачуну код банке.
Управни одбор на основу комплетиране пријаве из претходног става, доноси
одлуку о пријему на првој наредној седници, у року од 60 дана. На одлуку о одбијању
пријема може се уложити жалба Скупштини Савеза.
Основна организација бира представника, односно представнике у Скупштину
Савеза.
Члан 16
Непосредну организациону сарадњу са Савезом,
основне организације
остварују преко својих чланова – представника изабраних у органе Савеза: Скупштину,
Управни одбор и његовe комисијe, Надзорни одбор и Већe части.
Чланови управе основне организације, укључујући и заступника и
ликвидационог управника основне организације 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 (Планинарског
савеза Србије), 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, 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.
У основној организацији не може бити запослено лице које је запослено у
спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

7

Члан 17
Број представника основне организације, са правом гласа у Скупштини Савеза
одређује се према два збирна критеријума:
- броју чланова са плаћеном чланарином за претходнеу годину (за новопримљене
основне организације, у текућој) и
- по квалитету спортских резултата остварених у претходној години.
На основу броја чланова ако:
1. основна организација броји од 30-100 чланова, може делегирати 1 (једног)
представника;
2. основана организација броји од 101-300 чланова, може делегирати 2 (два)
представника;
3. основна организација броји од 301-500 чланова, може делегирати 3 (три)
представника, а на сваких следећих започетих 500 чланова, може делегирати још по 1
(једног) представника.
На основу квалитета спортских резултата остварених у претходној години, ако:
1. основна организација у својим редовима има државног првака (у једној или
више дисциплина) или категорисаног спортисту (једног или више) у сениорској
категорији, може делегирати још 1 (једног) представника
2. основна организација у својим редовима има и државног првака (једног или
више) и категорисаног спортисту (једног или више) у сениорској категорији, може
делегирати још 2 (два) представника.
Члан 18
Организације-удружења које прихватају овај Статут и поднесу писмени захтев УО
Савеза са одговарајућом одлуком свог највишег органа могу постати колективни
чланови Савеза са статусом придруженог члана без права гласа на Скупштини.
Интереси и међусобне обавезе Савеза и колективног члана регулишу се
споразумом приликом учлањења.
Чланарина
Члан 19
Члан основне организације плаћа годишњу чланарину за чланство у својој
основној организацији.
Висина годишње чланарине и распоред прикупљених средстава уређује се
одлуком Управног одбора Савеза крајем текуће године за наредну календарску годину.
Обавеза прибављања чланских књижица и маркица за текућу годину искључиво
се извршава у овом гранском Савезу.
Скупштина Савеза може донети одлуку о увођењу годишње чланарине за
чланство основне организације у овом гранском Савезу.
Престанак чланства основне организације
Члан 20
Чланство основне организације у Савезу гаси се престанком рада, иступањем
или искључењем.
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Престанак рада основне организације 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 члана
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.
Чланство престаје и брисањем из регистра Савеза због неподизања чланских
маркица до 31. марта за текућу годину.
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 6 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
суспензији члана Савеза уколико су разлози из става 6 тач. 1 – 3 овог члана такве
природе да је угрожено јединство и функционисање Савеза до окончања
дисциплинског поступка.
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.
Организација која је искључена из чланства Савеза, може бити поново
примљена у чланство уколико су престали разлози због којих је донета одлука о
искључењу.
Члан 21
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.
VI ЧЛАНСТВО У ОСНОВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
Члан 22
Чланом основне организацијe постаје се учлањењем. Чланство се остварује у
само једној основној организацији. Основна организација прима појединце у чланство
на основу попуњене и потписане изјаве о приступању и заводи их у Књигу чланова у
складу Закона о спорту.
Основна организација испуњава евиденциони лист за новог члана у
електронском облику, који доставља Савезу.
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Изјаву о приступању, односно учлањењу у основну планинарску организацију
за малолетно дице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну
писану сагласност родитеља, односно старатеља.
Члан 23
Основна организација води књигу чланова у складу са Законом о спорту,
укључујући и податке о њиховом праву управљања организацијом-клубом.
Чланство у основној планинарској организацији је добровољно.
Чланови планинарске организације могу бити држављани Републике Србије.
Чланови планинарске организације могу бити и страни држављани - такмичари,
тренери и друга лица која своју активност обављају на територији Републике Србије, а
по критеријумима и прописима које утврђују надлежни органи Савеза и на основу
других прописа којима се регулише боравак и рад странаца.
Страни држављани који су чланови планинарске организације не могу бити
бирани у органе управљања основне организације и Савеза.
Чланство се доказује чланском картом и доказом о плаћеној чланарини.
Члан 24
Члан може да промени основну организацију. Промена основне организације
регулисана је посебним Правилником, који усваја Управни одбор ПСС.
Права и дужности члана основне организације
Члан 25
Права члана основне организације су:
-да учествује у раду основне организације и остваривању њених циљева и
програма,
-да учествује у доношењу одлука,
-да бира и да буде биран у органе своје основе организације и Савеза,
-да буде обавештен о свим активностима своје основне организације и одлукама
њених органа.
Дужности члана основне организације су:
-да делује у складу са Статутом и правилницима основне организације и Савеза
и да чува њихов углед,
-да се придржава планинарске етике и да негује односе међусобне сарадње са
другим планинарима, што спада у основне одлике и принципе планинарског покрета,
-да током планинарских активности води бригу о очувању и заштити природе,
-да уредно плаћа чланарину,
-да се пријави за категоризацију спортиста, одмах пошто испуни услов,
-да заврши основну обуку.
Члан 26
Чланство у основној организацији престаје:
-иступањем,
-неплаћањем чланарине за текућу календарску годину и
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-искључењем на основу одлуке надлежног органа.
Искључени члан не може се учланити у другу основну организацију нити
основати нову овог Савеза, до истека изречене казне.

VII

ТЕРИТОРИЈАЛНИ И ИНТЕРЕСНИ ОБЛИЦИ УДРУЖИВАЊА
ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У САВЕЗУ
Члан 27

Основне организације, чланице Савеза, могу се удруживати у територијалне
савезе ради стварања повољнијих услова за развој планинарства, организовања акција
удруженим снагама и координације активности. Територијални савез чини најмање пет
чланица из најмање три јединице локалне самоуправе.
Основне организације могу се удруживати и на интересној основи ради
остваривања заједничких активности.
Основна организација може бити чланица само једног територијалног савеза и
више интересних. Статути територијалних и интересних савеза и њихове активности
морају бити усклађени са одредбама Закона о спорту и Статута Савеза.
VIII ОРГАНИ САВЕЗА
Члан 28
Органи Савеза су:
- Скупштина,
- Управни одбор,
- Надзорни одбор,
- Веће части,
- Председник.
Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Савезу, у складу са Законом о спорту, ако такву одлуку донесу намерно
или крајњом непажњом.
За штету из претходног става овог члана, не одговарају чланови, који су били
против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Лица овлашћена за заступање и чланови органа Савеза, дужни су да у свом раду
избегавају сукоб интереса у складу са Закона о спорту Републике Србије.
1. СКУПШТИНА
Члан 29
Скупштина је највиши орган Савеза.
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице се одржавају једном годишње, најкасније у року од годину од
дана од када је одржана последња редовна Скупштина, с тим што је свака четврта
изборна, а ванредне по потреби.
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Члан 30
Скупштина:
- доноси Статут, односно његове измене и допуне,
- даје тумачење Статута,
- усваја извештаје о раду органа Савеза,
- усваја извештај о реализацији програма који се финансира из јавних средстава,
- доноси програмску оријентацију Савеза за наредни период,
- доноси Пословник о раду Скупштине,
- доноси Правилник о раду Већа части Савеза,
- доноси Правилник о раду Надзорног одбора,
- доноси и усваја финансијски извештај и прихвата ревизорски извештај,
- бира и опозива председника и потпредседника Управног одбора, Надзорног
одбора, Већа части и начелника Савеза, као и саставе Управног и Надзорног
одбора и Већа части, у складу са чл. 34 овог Статута,
- именује и разрешава лице овлашћено за заступање Савеза,
- одлучује о разрешењу изабраних органа Савеза или њихових чланова, по истеку
њихових мандата и у случају кад су поднели оставке,
- одлучује о опозиву изабраних органа Савеза или њихових чланова у складу са чл.
35 овог Статута,
- разматра актуелна питања рада Савеза, доноси одлуке и закључке, заузима ставове
и даје мишљења и препоруке,
- оснива, односно укида фондове и регулише њихов рад и коришћење,
- одлучује о отуђивању имовине Савеза,
- одлучује, као другостепени орган, о жалбама на одлуке Већа части Савеза, а њена
одлука је коначна,
- доноси одлуке о оснивању и укидању служби и усваја њихова оснивачка акта ако
се оне формирају као правна лица,
- доноси одлуке о дисциплинској и материјалној одговорности, као другостепени
орган,
- одлучује о удруживању у савезе,
- одлучује о престанку постојања савеза и другим статусним променама,
- обавља и друге послове од интереса за планинарску организацију.
Члан 31
Право учешћа у раду Скупштине имају основне организације које су купиле
чланске маркице за претходну и текућу годину, као и основне организације које су
учлањене у години у којој се Скупштина одржава (у складу са чланом 17 овог статута),
представник Секције заслужних спортиста и Стручног савета спортских стручњака.
Представник у Скупштини не може бити особа која:
- је члан правних лица која обављају делатност организовања спортских
кладионица, као и особа која је то била у последње три године,
- није пословно способна,
- док је под суспензијом или током трајања изречене дисциплинске мере основне
организације или Савеза.
Председник, чланови Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части Савеза
имају сва права представника основне организације у Скупштини, а права гласа имају
када су овлашћени представници своје основне организације.
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Право гласа на Скупштини имају само представници основних организација и
представник заслужних спортиста.
Члан 32
Редовну седницу Скупштине сазива Председник Савеза на основу одлуке Управног
одбора.
Седница се заказује писаним путем, најмање 30 дана пре одржавања, са назнаком
места одржавања и временом почетка рада, као и са предлогом дневног реда и
одговарајућим материјалима.
Ванредну седницу сазива Председник Савеза по одлуци Управног одбора,
Надзорног одбора или на захтев најмање трећине основних организација учлањених у
Савез у року од петнаест дана од пријема уредног захтева или својом одлуком.
У случају да Председник не сазове ванредну седницу у предвиђеном року, сазива је
Надзорни одбор у року од десет дана.
Ванредна седница Скупштине расправља и одлучује само о питањима због којих је
сазвана.
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.
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 четвртина представника.
Уколико није испуњен тај услов, Председник у року од 15 дана сазива нову седницу
Скупштине, која ће бити одржана у року од 30 дана од дана заказивања.
Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних представника са
правом гласа, јавним или тајним гласањем.
Одлука Скупштине о усвајању, изменама и допунама Статута, статусним
променама, осим престанку постојања Савеза, доноси се већином гласова од укупног
броја чланова Скупштине.
Члан 34
Скупштина тајним гласањем бира председника и потпредседника Управног одбора,
Надзорног одбора и Већа части и начелника Савеза, као и саставе Управноги Надзорног
одбора и Већа части. Потпредседника и начелника предлажу кандидати за председника,
тако да Скупштина избором Председника истовремено бира и његове кандидате, које је
предложио за ове функције.
Приликом избора за Органе Савеза кандидати треба да испуне следеће услове:
- да су држављанини Републике Србије,
- да имају најмање 5 година рада у планинарским организацијама.
Мандат органа изабраних на Скупштини траје четири године.
О свим осталим тачкама дневног реда Скупштина се изјашњава јавним гласањем,
осим ако у поједином случају не одлучи другачије.
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Члан 35
Скупштина опозива изабране органе Савеза или чланове органа, на захтев једне
трећине основних организација са правом гласа или Надзорног одбора.
Ванредну седницу Скупштине која одлучује о опозиву, сазива Председник
Савеза најкасније 30 дана од пријема захтева, а ако то не учини у том року, сазива је
Надзорни одбор у року од 10 дана, с тим да буде одржана најдуже 30 дана од дана
заказивања.
Уколико скупштина опозове Председника Савеза, тиме је опозван цео Управни
одбор.
У случају из става 3 овог члана Скупштина именује привремени орган
управљања Савеза од најмање 5 чланова, 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 36
Одлуке Скупштине су обавезне за свe основне организације учлањенe у Савез,
све органе Савеза, као и територијалне и интересне савезе.
Члан 37
Седницу Скупштине отвара Председник Савеза који предлаже радно
председништво. Радно председништво, у чијем је саставу и Председник Савеза,
руководи радом седнице.
Уколико је седницу сазвао Надзорни одбор на основу члана 32 став 4 или члана
35 став 2 овог Статута, седницу отвара и њоме руководи до избора радних тела
председник Надзорног одбора или један од чланова Надзорног одбора, који предлаже и
дневни ред.
Рад Скупштине се прецизније уређује Пословником о раду Скупштине и
Правилником о начину кандидовања за органе Савеза.
2. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 38
Управни одбор руководи радом Савеза на основу Статута, програмске
оријентације и осталих одлука и закључака Скупштине.
Председник и потпредседник Савеза су истовремено и председник и
потпредседник Управног одбора.
Члан 39
Управни одбор се састоји од укупно 15 чланова.
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Чланови Управног одбора се бирају из редова чланства планинарске
организације, са листе предложених кандидата, без обзира да ли су представници
основних организација на седници Скупштине.
Члан 40
Управни одбор сачињавају:
- председник,
- потпредседник,
- начелник (спортски директор) Савеза и
- 12 чланова.
Члан 41
Задаци Управног одбора су да:
- спроводи одлуке и закључке Скупштине,
- предлаже финансијски план и стара се о његовом извршењу,
- подноси Скупштини финансијски извештај,
- доноси Пословник о раду,
- доноси правилнике о раду у појединим областима планинарства на предлог
комисија, служби и других радних тела,
- доноси Правилник о начину кандидовања за органе Савеза,
- управља имовином Савеза,
- утврђује Спортска правила у планинарству,
- утврђује и усваја правилнике о раду, програме, планове рада комисија, служби и
других радних тела и усваја њихове извештаје о раду,
- ставља на увид свим основним организацијама записник са сваке седнице, чиме
обезбеђује потпуни увид у свој рад,
- образује Секретаријат Управног одбора,
- образује стална и повремена радна тела: комисије, савете и радне групе,
- именује редакционе одборе за своја издања, главне и техниче уреднике, лекторе и
уреднике фотографије,
- именује председнике и састав комисија (на предлог зборова стручних комисија) и
друге органе и радна тела у складу са овим статутом и Пословником о раду
Управног одбора,
- утврђује опис послова и критеријуме, расписује конкурс и поставља генералног
секретара Савеза,
- утврђује износ зарада запослених и накнада за обављање послова лицима ван
радног односа,
- одговоран је за исправности материјално-финансијског пословања и доноси све
одлуке у вези с тим,
- управља имовином Савеза,
- одлучује о висини чланарине ,
- одлучује о цени чланских књижица, као и свих својих издања,
- одлучује о захтевима основних организација за учлањење у Савез,
- одлучује о брисању основних организација из чланства у Савезу,
- припрема материјале за Скупштину,
- на иницијативу органа Савеза, основних организација или њихових чланова
припрема нацрт Статута односно његових измена и допуна, упућује га основним
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организацијама на јавну расправу која не може бити краћа од 30 дана и
припрема предлог за усвајање на Скупштини,
- иницира, организује и сазива саветовања, семинаре, течајеве и друге скупове и
сарађује у томе са основним организацијама,
- сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и других
прописа и одредби Статута и омогућује увид у свој рад,
- именује чланове планинарске организације у органе других организација и
институција,
- разматра и усваја предлог извештаја о раду Савеза који Председник подноси
Скупштини,
- успоставља везу са државним органима, органима локалне самоуправе,
образовним, стручним, научним и другим организацијама поводом питања која
се односе на планинарење, активности у планинама, планине, као и њихово
истраживање и проучавање,
- контактира и сарађује са сродним организацијама у иностранству,
- додељује планинарска признања на предлог Комисије за награде, признања и
категоризацију,
- решава и остала питања која не спадају у искључиву надлежност Скупштине.
Члан 42
Седницу сазива Председник на своју иницијативу или на предлог Секретаријата,
као и на захтев једне трећине чланова Управног одбора или на основу одлуке
Надзорног одбора Савеза или на предлог најмање десет основних организација чланица
Савеза.
У случају потребе за хитним доношењем појединачне одлуке, Управни одбор може
одржати електронско гласање.
Члан 43
Управни одбор може да ради и одлучује ако седници присуствује више од
половине чланова. Управни одбор доноси одлуке и закључке већином гласова
присутних чланова. Ако се одржава електронско гласање, одлуке су пуноважне ако
електронским путем одлуку потврди више од половине чланова Управног одбора.
У раду седнице учествују представници Надзорног одбора, Већа части и комисија
Савеза (по позиву), без права гласа.
Члан 44
Чланови Управног одбора Савеза могу да поднесу оставку на чланство из личних
разлога. Оставка се обавезно подноси у писаној форми.
Уколико наступи потреба да се члан Управног одбора замени због личних разлога,
неактивности (три узастопна неоравдана изостанка), дуже болести или смрти, Управни
одбор се обраћа првом следећем кандидату по броју гласова на изборима одржаним на
претходној Скупштини и уколико да сагласност у писаном или електронском облику,
увршћује га у састав Управног одбора.
Мандат новоизабраном члану Управног одбора траје колико и мандат већ
изабраних чланова.
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Члан 45
У циљу ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора Савеза,
благовременог остваривања циљева и извршавања задатака Савеза у периоду између
две седнице Управног одбора, координације органа Савеза и именованих лица са
посебним овлашћењем, у Савезу се формира Секретаријат Савеза.
Секретаријат Савеза сачињавају председник, потпредседник, начелник и генерални
секретар (без права гласа).
Начин рада Секретаријата уређује се Пословником о раду Управног одбора.
3. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 46
Надзорни одбор има председника, потпредседника члана и заменика члана које
бира Скупштина.
Кандидовање и избор чланова Надзорног одбора врши се у складу са
Правилником о начину кандидовања за чланове органа Савеза.
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови других органа
Савеза.
Надзорни одбор доноси Пословник о раду.
Члан 47
Надзорни одбор надгледа и контролише финансијско-материјaлно пословање
Савеза, извршење програма и рад органа у смислу законитости, примене општих аката,
одлука и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа Савеза.
Надзорни одбор између две Скупштине даје мишљење о значењу појединих
одредби Статута Савеза, а коначно тумачење даје прва наредна седница Скупштине .
Сви органи Савеза обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у свој рад.
Председник Савеза је дужан да на образложен захтев Надзорног одбора сазове
састанак Управног одбора са захтеваним дневним редом, у року од двадесет дана од
пријема захтева.
Надзорни одбор, самостално или на предлог Управног одбора, изриче мере
упозорења члановима и органима Савеза у случајевима неиспуњавања статутарних
обавеза.
У случају битне повреде Статута Савеза или закона, које учине органи Савеза, а
на предлог Надзорног одбора их не отклоне у задатом року, Надзорни одбор може да
иницира или сазове ванредну Скупштину у складу са чланом 25 овог статута.
Надзорни одбор о својим налазима обавештава Управни одбор, а извештај
подноси Скупштини.
4. ВЕЋЕ ЧАСТИ
Члан 48
Веће части има председника, потпредседника једног члана и заменика члана које
бира Скупштина.
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Кандидовање и избор Већа части Савеза врши се у складу са Правилником о
начину кандидовања за органе Савеза.
Чланови Већа части не могу истовремено бити и чланови других органа Савеза.
Веће части доноси Пословник о раду.
Правилник о раду Већа части Савеза доноси Скупштина.
Члан 49
Веће части је првостепени орган за дисциплинске поступке које покрећу органи
Савеза, основне организације или њихови чланови-појединци против: органа Савеза,
чланова органа Савеза и основних организација, као и за дисциплинске поступке које
покрећу органи Савеза против чланова основних организација.
У поступку према припадницима служби или комисија, Веће части је дужно да
прибави мишљење надлежне службе односно комисије.
На првостепену одлуку Већа части може се изјавити жалба Скупштини, коју
Скупштина разматра на првој седници и чија је одлука коначна.
На одлуку највишег дисциплинског органа основне организације, члан-појединац
може уложити жалбу Већу части Савеза, чија одлука је коначна.
Веће части може суспендовати члана-појединца према коме се води поступак до
доношења коначне одлуке Већа части или Скупштине.
Веће части у првом или другом степену или Скупштина у другом степену могу
донети следеће одлуке:
- Одбацити захтев или жалбу.
- Одбити захтев или жалбу као неосновану, у целини или делимично.
- Усвојити захтев, у целини или делимично.
- Усвојити жалбу и поништити или преиначити ожалбену одлуку.
Због кршења одредби закона, Статута Савеза и других аката Савеза или одлука
његових органа, као и због кршења Статута, других аката и одлука органа основних
организација, Веће части у првом или другом степену или Скупштина у другом
степену може изрећи једну од следећих мера:
- интерну опомену,
- јавну опомену,
- посебну обавезу,
- забрану учешћа у раду органа и радних тела Савеза и/или органа и радних тела
основне организације на одређено време од 1 до 4 године или трајно,
- меру искључења из чланства појединог члана или основне организације на
одређено време од 1 до 4 године или трајно.
Мера посебне обавезе, једна или више, може бити изречена као самостална мера
или уз друге мере.
За све што није регулисано члановима 48 и 49 овог Статута, примењују се
одговарајуће одредбе Статута Спортског савеза Србије.
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Дисциплински судија
Члан 50
Дисциплински судија Савеза је независани инокосни орган Савеза који решава у
првом степену по пријави за покретање дисциплинског поступка на свим такмичењима
које организује и спроводи Савез.
Управни одбор именује Дисциплинску комисију која одлучује у другом степену,
чија одлука је коначна.
Рад Дисциплинског судије и његове надлежности уређују се одговарајућим
Правилником.
Дисциплинског судију Савеза бира Управни одбор на предлог Начелништва.
Мандат Дисциплинског судије се поклапа са мандатом органа који га је именовао.
5. ПРЕДСЕДНИК
Члан 51
Савез има Председника, који је уједно и Председник Управног одбора.
Председник Савеза:
- представља и заступа Савез,
- руководи радом Савеза и усклађује активности органа Савеза,
- одговоран је за рад Савеза и поштовање закона, Статута и Правилника о раду,
- сазива Скупштину Савеза у складу са Статутом Савеза и Пословником о раду
Скупштине,
- подноси Скупштини годишњи извештај о раду Савеза и предлаже програм рада за
наредну годину,
- сазива и руководи радом Управног одбора и Секретаријата Управног одбора,
- руководи финансијама Савеза и финансијски је налогодавац,
- предлаже годишњи буџет Савеза,
- има законом утврђен правни положај, права, обавезе и одговорности као
послодавац,
- обавља и друге послове одређене овим статутом и Пословником о раду Управног
одбора као и друге послове које му одреди Скупштина.
Председник је за свој рад одговоран Скупштини и Управном одбору Савеза.
Члан 52
Председник и потпредседник ПСС не могу бити чланови управе, председник
или заступник друге организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета
Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Покрајинског
спортског савеза, Републичког или Покрајинског завода за спорт.
Члан 53
Затупник може у свако доба дати оставку писаним путем.
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Ако је председник дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове,
који не трпе одлагање, до именопвања новог заступника, али не дуже 30 дана од дана
регистрације те оставке.
Потпредседник
Члан 54
Савез има једног потпредседника који је уједно и потпредседник Управног
одбора.
Потпредседник Савеза замењује Председника у свим његовим правима и
обавезама у случају његовог одсуства и у случајевима предвиђеним законом.
Генерални секретар
Члан 55
Генерални секретар Савеза је секретар Управног одбора и Секретаријата, без права
гласа.
Управни одбор именује генералног секретара, након спроведеног конкурса.
Генерални секретар закључује уговор о раду на одређено време од 4 (четири)
године. Исто лице може бити поново именовано за генералног секретара.
Генерални секретар Савеза:
- заступа Савез у имовинским и другим правним пословима, по овлашћењу
Председника ПСС
- заједно са Председником је финансијски налогодавац и одговоран је за извршење
финансијског плана,
- организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и предузима мере
за њихово унапређење,
- издаје решења за службена путовања у земљи и иностранству по одобрењу
Председника Савеза,
- стара се о припремама седница органа Савеза и извршавању одлука и других аката
тих органа,
- непосредно спроводи одлуке осталих органа Савеза,
- на седницама Управног одбора и Секретаријата, има право да учествује у
расправи, износи мишљења и предлоге, без права гласа,
- обавља и друге послове у складу са Статутом, другим актима Савеза и описом
радног места.
Генерални секретар за свој рад одговара Управном одбору, Скупштини и
Председнику Савеза.
Начелник (спортски директор)
Члан 56
Начелник Савеза је члан Управног одбора.
Начелник Савеза руководи Начелништвом које поред њега, чине: руководиоци
комисија за спортско-планинарске дисциплине и служби Савеза.
Начелништво Савеза:
- утврђује предлог система такмичења и осталих спортских активности,
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- стара се о извршавању годишњег програма такмичења,
- утврђује предлоге аката комисија које доноси Управни одбор,
- на предлог комисија утврђује предлог постављања и разрешавања селектора и
других стручних лица потребних репрезентацијама,
- координира и усмерава активност комисија и расправља о њиховом раду,
- припрема предлог извештаја о годишњег програму такмичења,
- разматра и друга питања од такмичарског значаја за реализацију планова и
програма развоја спорта,
- обавља и друге послове које му у надлежност пренесе Управни одбор,
- даје предлог за именовање Дисциплинског судије,
- контролише стручно оспособљавање и усавршавање кадрова - да ли се спроводе
по предвиђеном плану и програму и актима Савеза.
На предлог начелника, Управни одбор именује ужи састав Начелништва од 5
чланова.
IX ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА САВЕЗА
Члан 57
Савез развија основне планинарске активности у којима могу учествовати све
основне организације, као и њихови чланови.
Савез развија и специјализоване активности, у којима могу учествовати чланови
основне организације, који показују посебне способности и склоности ка развијеним,
сложеним и по правилу високо ризичним областима планинарства, које захтевају
темељну, разноврсну и трајну обуку, као што су алпинизам, високогорство, водичка
служба, горска служба спасавања, слободно пењање и спелеологија, турно скијање и
друге.
Чланови основних организација могу се бавити специјализованим активностима
само ако прођу обуку према правилницима и програмима које на предлог комисија
доноси Управни одбор и положе испите за звања утврђена правилницима.
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.
Планинарски савез Србије, у сарадњи са образовним институцијама из области
спорта, припрема програмске садржаје за програмска усавршавања и више нивое
стручног оспособљавања у складу са законом.
Члан 58
Чланови-појединци који се баве специјализованим активностима дужни су да у
својим основним организацијама учествују у редовним, а нарочито сложенијим
акцијама, као и у акцијама Савеза.
Члан 59
Основне организације чији се чланови баве специјализованим активностима
могу, по одобрењу одговарајуће комисије и одлуци Управног одбора, оснивати своје
одсеке, односно станице за одређену територију.
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Члан 60
Планинарско-спортске активности у Савезу се обављају кроз рад стручних и
организационих комисија.
Стручне комисије су:
- комисије за изворне планинарске дисциплине,
- комисије за техничке планинарске дисциплине,
- комисија за обуку и усавршавање у планинарству,
- комисија за превентиву, безбедност и спасавање у планинама,
- комисија за водичку делатност,
- стручни савет спортских стручњака.
Организационе комисије су:
- комисија за затворене планинарске објекте,
- комисија за отворене спортске терене,
- комисија за заштиту природе планина,
- комисија за архив,
- комисија за награде, признања и категоризацију,
- комисија за маркетиншку делатност,
- комисија за рад са младима,
- комисија за вођење регистра,
- комисија за издавање, обнављање и одузимање дозволе за рад спортском
стручњаку,
- дисциплинска комисија.
Управни одбор може оснивати и друге сталне и повремене комисије и друга
радна тела.
Члан 61
Састав органа и комисија именује Управни одбор на предлог највиших органа
планинарских дисциплина и специјализованих служби.
Приликом избора за чланове стручних комисија кандидати треба да испуне следеће
услове :
- да су држављанини Републике Србије,
- да имају најмање 3 (три) године рада у планинарским организацијама.
Члан 62
Комисије доносе предлоге Пословника о раду и предлоге правилника, које усваја
Управни одбор.
Уколико комисија не донесе пословник или уколико на основу пословника не може
да реши проблеме настале у раду, са њима упознаје Секретаријат који ће утврдити
начине за њихово решавање.
Комисије такмичарских дисциплина у складу са претходним ставом прво се
обраћају Такмичарској комисији Савеза.
X СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СЛУЖБЕ САВЕЗА
Члан 63
У организационој структури Савеза постоје следеће специјализоване службе:
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1. Горска служба спасавања основана је у Планинарском савезу Србије 1953.
године, као добровољна, организована и стручно оспособљена служба
посебног значаја, за превентивно деловање и пружање помоћи настрадалима
у планинама, спелеолошким објектима и другим облицима несрећа, која,
захваљујући високој обучености својих припадника, активно учествује и
јавно делује у случајевима природних и елементарних непогода, урбаних и
руралних несрећа и другим сличним догађајима.
У циљу ширих друштвених потреба у области Сектора заштите и спасавања
МУП служби ГСС, одобрен је Статус самосталног правног лица, променом
оснивачког акта 2013. године Планинарски савез Србије, Планинарски савез
Војводине и Планинарски савез Београда основали су Горску службу
спасавања Србије, као самостално правно лице. Оснивање службе уређено је
Статутом који је утемељен на Статуту Планинарског савеза Србије, као део
структуре ПСС, а на основама заједничког наслеђа и интереса. Служба ГСС
преузела је обавезе у обезбеђењу и спасавању планинара на планинарским
акцијама и такмичењима, обуци планинара у техници спасавања и
спровођењу превентиве и контроле ризика у планинарским акцијама.
Послове превентиве и безбедности у ПСС преузима Комисија за превентиву
и безбедност у планинама .
2. Служба водича је основана у Планинарском савезу Србије 1997. године са
циљем да обучава и организује планинарске водиче за безбедно вођење група и
појединаца у природи, а пре свега у планинама, као и за њихову обуку ради безбедног
учествовања на планинарским акцијама и наставља традицију организатора излета и
похода Српског планинског друштва са почетка XX века.
Члан 64
Поред постојећих служби могу се оснивати и друге службе којима се унапређује
и развија рад Савеза
Специјализоване службе оснивају се посебном одлуком Скупштине на предлог
Управног одбора.
Предлог за оснивање службе мора бити обрађен у посебном елаборату-пројекту
којим се образлажу организациона потреба оснивања, структура, економски ефекти и
друга питања.
Сви чланови служби морају бити учлањени у Савез преко чланства у основним
организацијама, које су чланови Савеза.
Члан 65
Службе Савеза могу бити посебна правна лица, са свим законским правима и
обавезама, чије се оснивање, оснивачка документа и рад обавезно темеље на Статуту
Савеза, који је оснивач службе.
Члан 66
Савез задржава право својине на историјском наслеђу, структури, називима,
знаковима, логотиповима, који проистичу из заједничког стваралаштва свих
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планинарских генерација од оснивања Савеза, а које користе Савез и одговарајуће
службе.
Службе као организационе јединице не могу бити брисане из организационе
структуре Савеза без одлуке Скупштине.
Службе могу напустити појединци или групе чланова, чиме губе право на све
тековине служби.
Члан 67
Горска служба спасавања и Служба водича учествују у раду Савеза и преко
Комисије за безбедност и превентиву у планинама.
Овлашћени представници ових служби су чланови ове комисије.
Службе Савеза доносе своје програме и планове рада које усклађују са
програмима Савеза и других служби и одговарајућих комисија Управног одбора.
Међусобне обавезе из оквира планова и програма рада усклађују се споразумом
о обавезама на почетку сваке године.
Члан 68
На захтев специјализованих служби, Савез као организација за планинарски
спорт на националном нивоу, заступа интересе службе пред свим државним
институцијама и органима и другим организацијама које имају потребе за коришћењем
планинарских знања и вештина.
Члан 69
Службе Савеза су непрофитне организације. Стечена финансијска и материјална
средства користе се искључиво за рад и развој службе у складу са законом.
Члан 70
Службе Савеза се финасирају :
- из буџета Савеза,
- из других буџетских извора финансирања,
- од сопствених пројеката, програма и услуга које остварују,
- од донација, спонзорстава и других извора којима се не нарушавају статутарни
циљеви и улога Савеза,
- oд чланарине.
Члан 71
Службе Савеза самостално одлучују о располагању повереном и стеченом
финансијском и материјалном имовином у складу са овим статутом и оснивачким
актима службе.
Органи Савеза могу покренути процедуре утврђивања законитости и
статутарности у погледу трошења средстава која су додељена службама преко рачуна
Савеза.

24

Члан 72
Уколико су службе конституисане као посебна правна лица, у оквиру
спровођења финансијских планова, потписују са Савезом споразум о финансијским
односима и обавезама у које нарочито спадају:
- остварени ефективни трошкови канцеларије Савеза за потребе служби и
- проценат издвајања финансијских средстава за део програма рада комисије
која у Управном одбору Савеза заступа одговарајућу Службу (школовање младих
кадрова, стручно усавршавање, опремање и др.).
Финансијско издвајање може се надокнадити и преко услуга служби у оквиру
активности Савеза.
Члан 73
Савез као оснивач специјализованих служби, анализира усклађеност
предложених статута, правилника и годишњих програма као и њихове измене, који
морају бити у складу са Статутом и правилницима Савеза.
Члан 74
Рад служби је јаван.
XI ПЛАНИНАРСКА ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ
Члан 75
Чланови планинарске организације имају право и обавезу да стичу планинарска
знања и обучавају се у планинарским техничким вештинама која су плод наслеђа,
претходног и савременог развоја планинарске организације и планинарског спорта.
Систем обучавања и усавршавања чланова садржи семинаре, течајеве,
радионице и друге облике преношења знања и вештина, кроз које полазници имају
право и могућност да стичу одговарајућа планинарска стручна звања у постојећим
дисциплинама планинарског спорта и планинарских делатности и активности.
За потребе изградње и развоја Система обучавања чланова доноси се Стратегија
обучавања и усавршавања чланства у планинарској организацији на основу које се
израђују Програми и садржаји планинарске обуке за све постојеће планинарске
делатности и спортске дисциплине.
Стратегију обучавања усваја Скупштина Савеза, а Програме и садржаје
планинарске обуке усваја Управни одбор Савеза на предлог Комисије за обуку и
усавршавање у планинарству.
Комисија за обуку и усавршавање у планинарству, у изради Програма и
садржаја обуке, обавезна је да сарађује са осталим стручним комисијама које су
задужене за постојеће планинарске делатности, активности и спортске дисциплине.
Нивои планинарске обуке
Члан 76
Систем обучавања чланова планинарске организације садржи 4 (четири) нивоа
обуке и то су:
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1. Основна планинарска обука, обавезна је за све уписане чланове у
планинарску организацију у циљу стицања основних информација и знања о планинама
и природи, планинарству, планинарској организацији и удружењу коме припадају.
Основна планинарска обука се изводи у основним организацијама, у ускладу са
Правилником и Програмом који доноси Управни одбор ПСС на предлог Комисије за
обуку и усавршавање у планинарству.
Извршавање основне обуке представља услов за остваривање права похађања
даљих напредних нивоа обуке и стицања планинарских звања.
2. Почетна планинарска обука, за стицање звања приправник у планинарским
дисциплинама.
3. Напредна планинарска обука, за стицање стручних звања у планинарским
делатностима и дисциплинама (алпиниста, водич, спелеолог, спасилац, спортски пењач,
маркирант и др.)
4.Стручно оспособљавање за обављање одређених стручних послова у
планинарству изводи се за стручна звања, дефинисана подзаконским актима према
Закону о спорту, које доноси Министар за омладину и спорт, као што су: инструктор у
планинарству, оперативни тренер у планинарству, судија у такмичарским
дисциплинама и др, а изводи се у сарадњи са акредитованим високошколским
установама (са којима је склопљен уговор о сарадњи).
Члан 77
Основна, почетна и напредна обука изводе са на основу Правилника и Програма
који доноси УОПСС на заједнички предлог Комисије за обуку и усавршавање и
стручне Комисије задужене за одговарајућу планинарску делатност и планинарску
спортску дисциплину.
Обука стручног оспособљавања за обављање стручних послова у планинарству
изводи се на основу Правилника и Програма који заједнички усаглашавају Комисија за
обуку и усавршавање планинара ПСС и одговарајућа акредитована високошколска
установа из области спорта и физичке културе, у складу са Законом о спорту.
Стручно-васпитни рад са децом
Члан 78
Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који
имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и
спорта или су, поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно
оспособљени за стручни рад са децом у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 14. Закона о спорту.
Под децом се сматрају лица која имају мање од 16 година живота.
XII АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА
Члан 79
Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском
етиком.
Допинг је забрањен, како на такмичењима, тако и изван такмичења.
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Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању
допинга у спорту Републике Србије.
Управни одбор Спортског Савеза Србије 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.
XIII

СТРУЧНА СЛУЖБА
Члан 80

Стручне, техничке, административне, помоћне и њима сличне послове за потребе
Савеза и његових органа обавља Стручна служба Планинарског савеза Србије.
Систематизацију радних места и задатака на предлог Председника Савеза, доноси
Управни одбор.
Послове у Стручној служби обављају радници са којима према Закону о раду,
уговор о раду склапа Председник Савеза на основу одлуке Управног одбора.
Радом Стручне службе руководи генерални секретар Савеза.
XIV

ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОПАГАНДНА И МАРКЕТИНШКА ДЕЛАТНОСТ
Члан 81

Рад Савеза је јаван.
Савез и основне организације, кроз своје активности, баве се информисањем
чланова и јавности, пропагандом планинарства,
као и стручном издавачком
делатношћу.
Савез и основне организације, у оквиру активности утврђених Статутом, у циљу
упознавања јавности са активностима и радом Савеза, а нарочито у сврху пропагирања
планинарства у јавности, могу да организују акције маркетиншке природе.
XV ПРИЗНАЊА
Члан 82
Планинарима, основним организацијама, другим организацијама и појединцима,
за постигнуте успехе и резултате у раду, за допринос у развоју планинарске
организације и ширење планинарске идеје, додељују се признања према Правилнику о
признањима.
Одлуке о додели признања доноси Управни одбор на предлог Комисије за
признања.
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XVI

ИМОВИНА, МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА И ПРИХОДИ САВЕЗА

Члан 83
Имовину Савеза чине некретнине, покретне ствари, материјална добра и права,
новчана средства којима Савез управља и располаже. Имовином Савеза располаже и
управља Управни одбор Савеза.
О отуђивању некретнина, одлучује Скупштина Савеза.
Члан 84
Савез остварује приходе од:
- чланарине,
- средстава из државног буџета намењених остваривању програма Савеза,
- остварених пројеката добијених на конкурсима,
- доприноса и помоћи предузећа, других организација и грађана,
- спонзора и донатора,
- прихода од имовине на управљању и располагању,
- издавачке, информативне, водичке, туристичке и маркетиншке делатности,
- поклона,
- хартија од вредности,
- наследних права,
- прилога,
- субвениција,
- услуга,
- камате на улоге,
- закупнина,
- од дивиденди и
- комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у складу са
законом.
Члан 85
Савез управља средствима у складу са Статутом и прописима о материјалнофинансијском пословању.
Члан 86
Приходи и расходи Савеза утврђују се Финансијским планом. По завршетку
године саставља се финансијски извештај.
XVII ПЛАНИНАРСКИ ОБЈЕКТИ И ТЕРЕНИ
Члан 87
Планинарски савез Србије и његови чланови могу бити власници или корисници
планинарских спортских објеката.
Власник или корисник објекта дужан је да усклади и Савезу достави
урбанистичку документацију и доказе о власништву или праву коришћења на објекту.
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Члан 88
Планинарски савез Србије одговоран је за пројектовање, усклађивање,
изградњу, обележавање, одржавање и чување планинарских и пешачких путева, стаза и
трансверзала.
Планинарски савез Србије, територијални савези и основне организације су
власници или корисници планинарских спортских објеката.
Планинарски савез Србије одговоран је за категоризацију планинарских
спортских објеката.
Планинарски спортски објекти, према врсти простора у којем се обављају
планинарске спортске активности могу бити:
-затворени планинарски објекти и
-отворени планинарски терени.
Затворени планинарски објекти су:
- планинарски домови,
- планинарске куће,
- склоништа,
- биваци и
- опремљени планинарски кампови.
Отворени планинарски терени (пењалишта и вежбалишта) су:
- маркиране и немаркиране стазе и путеви,
- осигуране стазе,
- опремљени алпинистички смерови,
- опремљене природне стене,
- вештачке стене и
- терени за планинарску оријентацију, спелеологију и спасилаштво.
Члан 89
Власник или корисник затвореног планинарског објекта или отвореног терена
дужан је да га користи у складу са прописима, овим статутом, 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 90
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.
Члан 91
Планинарски савез Србије, за поједине планинарске спортске објекте, може да
предложи Министарству омладине и спорта стицање статуса спортског објекта од
националног значаја.
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XVIII ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА
Члан 92
Планинарски савез Србије престаје са радом по одлуци Скупштине. За
доношење одлуке потребно је да учествују најмање две трећине представника основних
организација са правом гласа и да за њу гласа више од две трећине присутних
представникa.
Савез престаје са радом и у случајевима утврђеним Законом.
Члан 93
У случају престанка рада Савеза, имовина Савеза прелази на Спортски савез
Србије. Имовину Савеза која преостане после намирења поверилаца, ликвидациони
управник преноси на Спортски савез Србије.
XIX

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 94

Сви акти Савеза морају се донети и ускладити са одредбама овог статута у року
од једне године од дана његовог ступања на снагу.
Члан 95
Изборна Скупштина за избор органа Савеза по овом статуту мора бити одржана
у року од 18 месеци од дана његовог ступања на снагу.
Члан 96
Основне организације су дужне да своје статуте и правилнике ускладе са
одредбама овог статута, у складу са Законом о спорту.
Члан 97
Новооснована основна организација, члан Савеза, који не испуњава услове из
члана 9 овог статута, мора да их испуни у року од три године од учлањења у Савез.
Уколико не испуни наведене услове у предвиђеном року, губи статус члана.
Члан 98
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на Скупштини, у ком
року мора бити објављен на сајту Савеза.
Члан 99
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут донет 18. фебруара 2012.
године.
Председник Планинарског савеза Србије
Борис М. Мићић
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