
На основу члана 40. и 55. став 3. тачка 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник 

РС”, бр. 10/2016 од 8.2.2016.године), члана 9,10,11,12, и 96. Статута Планинарског савеза 

Србије (од 29.10.2016.године) и члана 26. Статута Планинарског клуба „Гребен“, 

скупштина Планинарског  клуба „ГРЕБЕН“ , одржана дана 25. јануара 2017. године 

усвојила је 

 
 

С Т А Т У Т  

 

ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА „ГРЕБЕН“ 

 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Спортска организација Планинарски клуб „Гребен“ (у даљем тексту: Клуб) је добровољна, 

самостална, неполитична и недобитна спортска организација, основана као спортско 

удружење  ради организованог бављења спортом у области планинарства, кроз 

планинарске и спортске дисциплине. 

 

1. Назив и седиште Клуба 

 

Члан 2. 

Назив Клуба је: Планинарски клуб „Гребен“  

Скраћени назив Клуба је: ПК „Гребен“ 

Седиште Клуба је у Младеновцу. 

У пословној кореспонденцији и у јавном иступању Клуб уз свој назив наводи и своје 

седиште. 

Назив и скраћени назив употребљавају се у правном промету у облику у којем су уписани 

у надлежни Регистар. 

На основу уговора о спонзорству може се одлуком Управног одбора Клуба увести у назив 

Клуба и додатни спонзорски назив, али само уз задржавање основног имена из става 1. 

овог члана. 

Управни одбор Клуба одређује адресу на којој се налази седиште Клуба. 

 

2. Правни статус 

 

Члан 3. 

Клуб је спортско удружење, односно правно лице са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом и овим Статутом. 

 



 

 

3. Печат, амблем, застава и боја 

 

Члан 4. 

Клуб има печат округлог облика, пречника 30 мм,  на којем су ћирилицом исписани назив 

и седиште Клуба. 

Клуб има свој амблем, знак, заставу, боју и друге симболе.  

Симболе Клуба и њихову употребу ближе регулише Управни одбор Клуба посебним 

актом. 

 

 

4. Чланство у другим удружењима, друштвима и савезима 

 

Члан 5. 

Клуб је члан Планинарског савеза Србије, као националног гранског спортског савеза (у 

даљем тексту: Савез). 

Клуб је преко Савеза посредни члан Спортског савеза Србије. 

Клуб може да се учлани у одговарајућа удружења и савезе у области спорта од значаја за 

остваривање циљева Клуба. 

Клуб у остваривању својих циљева и задатака и обављању спортских активности и 

делатности самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује 

програме развоја спорта, учествује у спортским такмичењима, организује спортска 

такмичења и остварује друге циљеве и задатке, у складу са општим актима спортских 

савеза чији је члан. 

 

5. Заступање и представљање 

 

Члан 6. 

Клуб представља Председник Клуба. 

Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у 

заступању Клуба, у границама датих овлашћења. 

 

6. Забрана дискриминације 

 

Члан 7. 

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Клуба, с 

обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом. 

Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује или ствара дискриминација лица у 

њиховој надлежности – не примењују се, а појединачна акта којима се врши 

дискриминација – ништава су. 

У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина. 

Клуб је неутралан у питањима политике и религије. 

 



 

 

 

7. Дан Клуба 

 

Члан 8. 

Клуб је основан дана 24 априла 2012. године у Младеновцу, и тај дан се обележава као Дан 

Клуба. 

 

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА 

1. Циљеви 

Члан 9. 

Циљ Клуба је да: 

- својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији планинарских 

спортских дисциплина у Републици Србији и повећању бављења планинарењем у свим 

сегментима становништва Србије 

- обезбеђује услове за развој и унапређење врхунских спортских резултата у 

планинарским спортским дисциплинама у свим нивоима такмичења, у земљи и 

иностранству;  

- промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције 

и одговорности кроз бављење планинарењем и спортом уопште; 

- обавља спортске активности и делатности у складу са Законом о спорту, спортским 

правилима Савеза и овим Статутом. 

- развија и негује изворне-основне планинарске активности (пешачење у природи, 

планинарење, планинарску оријентација и планинско трчање), у којима могу 

учествовати сви чланови Клуба 

- развија и негује и специјализоване активности, у којима могу учествовати чланови 

Клуба, који показују посебне способности и склоности ка развијеним, сложеним и 

ризичнијим областима планинарства, које захтевају темељну, разноврсну и трајну 

обуку (алпинизам, високогорство, водичка служба, Горска служба спасавања, слободно 

пењање и спелеологија, турно скијање, кањонинг, кретање по сајлом трајно 

обозбеђеним планинарским путевима…  и друге)  

- чланови Клуба учествују на такмичењима које организује Планинарски савез Србије 

као што су: републичке планинарске акције, трекинг лига, Лига у планинском 

трчању… као и такмичењима које организују остали савези у којима је Клуб члан 

 

2. Садржај активности 

 

Члан 10. 

Клуб своје циљеве остварује кроз: 

 

1) стварање услова за развој планинарења у општини Младеновац  и Републици Србији; 

2) организовање спортских манифестација  и такмичења; 

3) учешће у националним и међународним спортским такмичењима и другим спортским 

приредбама; 



4) организацију (самостално, или у сарадњи са другим организацијама-клубовима): 

излета, похода, логоровања, табора, кампова, сусрета, успона, експедиција, 

планинарских такмичења, и других планинарских манифестација у земљи и 

иностранству  

5) изградњу и одржавање спортских објеката, и  води евиденцију, пројектује, усклађује 

изградњу , обележавање, одржавање и чување планинарских и пешачких путева, стаза 

и трансверзала 

6) перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у 

спорту који су ангажовани у Клубу; 

7) образовање и усавршавање чланства, и других заинтересованих, за поступање 

приликом уклањања последица елементарних непогода, несрећа и других ванредних 

ситуација 

8) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне 

спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу планинарства 

9) ангажовање у Савезу и другим савезима чији је члан и сарадњу са другим 

организацијама у области спорта у Републици Србији; 

10) заступање заједничких интереса својих чланова пред јавним властима и остваривање 

сарадње са јавним властима јединице локалне самоуправе и Републике Србије; 

11) издавање сопствених публикација; 

12) остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање међународног угледа 

српског спорта; 

13) популаризацију планинарских спортских дисциплина у медијима, образовним 

институцијама и другим организацијама; 

14) предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и одржавању 

спортских приредби и јачање васпитне улоге спорта; 

15) бригу о заштити здравља спортиста; 

16) подстицање бављења планинарским спортским дисциплинама у свим сегментима 

становништва; 

17) старање о телесном и духовном обликовању (формирање) малолетних чланова; 

18) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и 

утврђивање правила понашања у њиховим међусобним односима; 

19) остваривање сарадње са привредним друштвима, установама  и другим правним и 

физичким лицима, од значаја за остваривање циљева Клуба; 

20) вођење евиденција од значаја за рад и историју Клуба; 

21) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клуба и остваривању 

положаја утврђеног законом и спортским правилима Савеза. 

 

Остваривање циљева Клуба ближе се регулише одговарајућим општим актима које доносе 

надлежни органи Клуба у складу са овим Статутом. 

 

Клуб може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати привредна 

друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и 

иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима. 

 

Клуб се у обављању спортских активности и спортских делатности нарочито ангажује на 

афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и 

стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби 

против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту. 

Клуб остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са 

законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима, потврђеним конвенцијама 



у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија 

је чланица Република Србија. 

Ради остваривања својих активности Клуб мора имати најмање једног члана са лиценцом 

Планинарског водича, и једног тренера. 

Органи Клуба су дужни да обезбеде да бављење спортским активностима и делатностима у 

оквиру Клуба буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са 

природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, 

одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и 

доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких 

способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство. 

Клуб успоставља односе са спортистима и спортским стручњацима у складу са Законом о 

спорту и спортским правилима Савеза. 

Подручје деловања Клуба је  територија Републике Србије. 

 

3. Планинарска обука и усавршавање 

 

Члан 11. 

Чланови Клуба 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. 

Стицање знања и вештина, обучавање и усавршавање чланова Клуба изводи се на основу 

Програма и садржаја планинарске обуке за све постојеће планинарске делатности и 

спортске дисциплине Планинарског савеза Србије. 

 

 

4. Нивои планинарске обуке 

 

Члан 12. 

Систем обучавања чланова планинарске организације садржи 4 (четири) 

нивоа обуке и то су: 

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 Клубу, у ускладу са Правилником и Програмом које доноси 

Савез 

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.) Чланови Клуба могу се бавити специјализованим активностима само ако 



прођу напредну обуку према правилницима и програмима које доноси Савез и положе 

испите за звања утврђена правилницима Савеза 
 

  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). 

 

 

5. Антидопинг правила 

 

Члан 13. 

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

 

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

 

Под диопингом 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 чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у 

спорту и анти допинг правила Планинарског савеза Србије. 

За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу 

са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Планинарског савеза Србије. 

Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту. 

 

 

IV.   ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 14. 

Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом. 

Јавност рада Клуба као један од основних принципа, обезбеђује усвајањем свих званичних 

одлука и извештаја о раду на седницама Скупштине  Клуба, правом чланова клуба да по 

правилу присуствују седницама Управног одбора и других тела, обавезом Управног одбора 

и других органа и тела да на редовним састанцима чланова обавештавају чланство о 

донетим одлукама, правом чланова Надзорног одбора да учествују у раду свих органа и 

тела Клуба. 

 

Члан 15. 

О материјално-финансијском пословању чланство се обавештава редовним годишњим 

извештајима и другим документима која Клуб на основу законских прописа и овог Статута 

мора да примени, а која усваја Скупштина клуба. 



На радним састанцима чланови Управног одбора обавештавају чланство Клуба о свим 

одлукама и питањима  материјално-финансијске природе. 

Надзорни одбор такође обавештава чланство, у колико сматра да су се јавили неки 

недостаци у раду органа, спровођењу одлука, односима или у материјално-финансијском 

пословању. 

Члан 16. 

Органи и тела Клуба могу искључити или ограничити јавност седница и скупа када се 

разматрају документа или подаци поверљиве природе. 

 

Члан 17. 

Ставове и одлуке Клуба, односно њењегових органатела, могу да износе и заступају само 

изабрани функционери клуба. 

 Члан 18. 

Клуб може имати своје гласило и Интернет сајт (страницу) чији садржај и назив утврђује 

Управни одбор Клуба. 

Обавештавање јавности о раду Клуба врши се преко званичног интернет сајта Клуба о 

чијем уређивању се стара Секретар Клуба, или неко друго лице које одреди Управни одбор 

Клуба.  

 

 

V. ЧЛАНСТВО У КЛУБУ 

 

1. Услови и начин  учлањивања 

 
Члан 19. 

Члан Клуба се постаје  учлањењем. 

Чланови Клуба су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Клубу, у складу са 

овим Статутом. 

Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити. 

Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим Статутом да постане члан Клуба. 

Физичко лице може бити члан Клуба независно од година старости, у складу са законом и 

овим Статутом. 

Члан Клуба могу постати и страни држављани – такмичари, тренери, и друга лица која 

своју активност обављају на територији Републике Србије, а о критеријумима и прописима 

које утврђују надлежни органи Савеза и других прописа којима се регулише боравак и рад 

странаца. 

Клуб прима појединце у чланство на основу попуњене приступнице и уплаћене годишње 

чланарине, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба. 

Члан другог планинарског клуба може се учланити у Клуб под условом да донесе оверену 

исписницу из претходног планинарског клуба. 

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. 



Подносилац приступнице је дужан да уплати Клубу годишњу чланарину у року од 15 дана 

од подношења приступнице, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Клубу. 

Права члана Клуба се почињу остваривати од дана уплате годишње чланарине. 

Клуб води књигу чланова у складу са Законом о спорту, укључујући и податке о њиховом 

праву управљања Клубом. 

Чланство се доказује чланском књижицом и маркицом Савеза за текућу годину, овереном 

печатом Клуба. 

Клуб може имати почасне чланове. Својство почасног члана може бити одлуком 

Скупштине Клуба стећи свако лице, домаће или страно, које има посебне заслуге за рад 

Клуба или чије чланство у Клубу је од посебног интереса за остваривање циљева Клуба. 

 

2. Права и обавезе чланова 

Члан 20. 

Права члана Клуба су: 

- да учествује у раду Клуба и остваривању његових циљева и програма 

- да учествује у доношењу одлука 

- да бира и да буде биран у органе Клуба и Савеза 

 

Обавезе члана Клуба су: 

- да делује у складу са статутом и правилницима Клуба 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 уредно плаћа чланарину 

- да се пријави за категоризацију спортиста, чим испуни услов 

 

 

Члан 21. 

Чланови могу бити разврстани у разне категорије према добу и старости, према 

планинарским класификацијама, односно звањима у колико су као таква предвиђена од 

стране Планинарског савеза Србије. 

 

3. Престанак чланства 

Члан 22. 

Чланство у клубу престаје: 

- Иступањем – на писмени захтев члана 

- Не плаћањем чланарине за текућу годину, закључно са 31. мартом 

- Искључењем 

- Престанком рада (гашењем) Клуба 

- Смрћу члана 

 
Члан 23. 

 

Искључење члана Клуба могуће је ако својим активностима теже штети Клубу, односима у 

Клубу или угледу Клуба, или својим поступцима и актима грубо или поновљено крши 

Статут и друге опште акте Клуба 

Искључење члана Клуба могуће је као резултат дисциплинска мере у случајевима 

утврђеним Дисциплинским правилником за најтеже дисциплинске прекршаје.  



Члану против којег је покренут дисциплински поступак не може се издати исписница до 

његовог окончања и истека евентуално изречених дисциплинских мера.  

 

 
Члан 24. 

 

Члан може променити клуб. 

Приликом преласка, дужан је да новој  организацији-клубу достави оверену исписницу у 

коју се обавезно уносе подаци о евентуално добијеним звањима и признањима, као и до 

тада изреченим дисциплинским мерама. 

 

 

VI. ОРГАНИ КЛУБА 

 

Члан 25. 
 

Органи Клуба су: 

1) Скупштина; 

2) Управни одбор;  

3) Надзорни одбор; 

4) Веће Части 

 

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују 

Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 

 За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се 

уздржали од гласања. 

 

 

1.Скупштина 

Члан 26. 

 

Скупштина је највиши орган Клуба. 

Скупштина Клуба је стални орган Клуба и може бити: 

- редовна, која се сазива по потреби, а најмање једном годишње 

- изборна, која се сазива на 4 (четири) године, или ако се стекну услови за 

ванредну изборну скупштину 

- ванредна, која разматра само питања због којих је и сазвана 

 
 

Члан 27. 

Задаци скупштине су да: 

- усваја извештаје о раду органа Клуба 

- доноси програмску оријентацију Клуба за наредни период 

- доноси Статут, односно његове измене и допуне 

- даје тумачење Статута  

- доноси Пословник о раду Скупштине 

- доноси Правилник о начину избора кандидата за органе Клуба 



- доноси Правилник о раду Већа части клуба 

- доноси Финансијски план  

- усваја Финансијски извештај 

- бира Председника,  Чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части 

- одлучује о разрешењу изабраних органа Клуба или њихових чланова по истеку 

њихових мандата и у случају кад су поднели оставке 

- одлучује о разрешењу изабраних органа Клуба или њихових чланова на захтев 

минимум 1/3 чланова са правом гласа или на захтев Надзорног одбора 

- разматра актуелна питања клуба, доноси одлуке и закључке, заузима ставове и 

даје мишљења и препоруке 

- одлучује о отуђивању имовине Клуба 

- одлучује, као другостепени орган, о жалбама на одлуке Већа части Клуба, а 

њена одлука је коначна 

- доноси одлуке о оснивању и укидању служби и усваја њихова оснивачка акта 

ако се оне формирају као правна лица 

- обавља и друге послове од интереса за планинарску организацију 

 
Члан 28. 

 

Право учешћа у раду Скупштине имају сви пунолетни чланови Клуба који су 

купили чланске маркице за текућу годину. Уколико се Скушптина одржава пре 31. 

марта текуће године право учешћа у раду Скупштине имају сви чланови који су 

купили маркице за претходну годину. 

Право учешћа у раду Скупштине не може имати члан Клуба: 

- који је члан правних лица која обављају делатност организовања спортских 

кладионица, као и особа која је то била у последње три године 

- који није пословно способан 

- док је под суспензијом, или током трајања дисциплинске мере Клуба или 

Савеза 

 
Члан 29. 

 
Редовну седницу Скупштине сазива Председник Клуба на основу одлуке Управног одбора. 

Седница се заказује писаним путем, најмање 20 (двадесет) дана пре одржавања, са 

назнаком места одржавања и временом почетка рада, као и са предлогом дневног реда и 

одговарајућим материјалима. 

О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Клуба и 

записничар. 

Ванредну седницу сазива Председник Клуба по одлуци Управног одбора, Надзорног 

одбора, или на захтев најмање 1/3 чланова Клуба са правом гласа, у року од 30 (тридесет) 

дана од пријема захтева, или својом одлуком. 

Ако Председник Клуба не сазове ванредну седницу Скупштине, њу може сазвати онај 

орган Клуба, односно они чланови Скупштине који су тражилу њено сазивање. Између 

подношења уредног захтева за одржавање ванредне Скупштине и ванредне седнице 

Скупштине не сме протећи више од 90 дана. 

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

сазвана. 



Ако је на ванредној Скупштини гласано о поверењу, односно разрешењу органа Клуба и 

предлог не буде прихваћен, сазивање нове ванредне Скупштине се не може тражити из 

истих разлога следећих годину дана. 

 

 
Члан 30. 

   

Скупштина пуноправно одлучује када на седници присуствује више од половине чланова 

Клуба са правом гласа. 

Уколико у заказано време нема кворума, Скупштина почиње са радом и пуноправно 

одлучује након 30 (тридесет) минута, ако је присутна најмање 1/3 чланова Клуба. Уколико 

тај услов није испуњен, Председник у року од 15 (петнаест) дана сазива нову седницу 

Скупштине. 

Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова, тајним или јавним 

гласањем.  

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином 

потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно. 

О предлогу одлука чланови Скупштине изјашњавају се, по правилу, јавним гласањем са: 

"за", "против"  и као „уздржан“. 

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице 

Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи 

двотрећинском већином присутних делегата. 

 

 
Члан 31. 

 

Мандат Председника клуба, Чланова Управног одбора, Надзорног одбора и Већа 

части траје четири године, са могућим реизбором. 
Приликом избора за органе Клуба, кандидат треба да испуњава следеће услове:  

 -да је држављанин Републике Србије, 

 -да је члан Клуба најмање две године у континуитету, пре избора, 

 -да према кандидату нису изрицане дисциплинске мере у овом Клубу, другим 

клубовима, Планинарском савезу Србије, као и другим савезима чији је Клуб члан 

 

Члан 32. 

 

Опозив изабраних органа врши Скупштина Клуба, на захтев најмање 1/3 чланова са 

правом гласа, или Надзорног одбора. 

Ванредну седницу која одлучује о опозиву сазива Председник Клуба у року од 30 

(тридесет) дана од пријема захтева. Ако Председник Клуба не сазове ванредну седницу 

Скупштине, њу може сазвати онај орган Клуба, односно они чланови Скупштине који су 

тражилу њено сазивање, у року од 10 (десет дана). 

Уколико скупштина опозове Председника клуба, тиме је опозван у Управни одбор клуба. 

Избор нових органа Клуба врши се на истој скупштини на којој је извршен опозив. 

 

 

Члан 33. 

 
Одлуке Скупштине обавезне су за све чланове Клуба и све органе Клуба. 

 



 

Члан 34. 
 

Седницу Скупштине отвара Председник Клуба који предлаже радно председништво. Радно 

председништво у чијем је саставу и Председник Клуба руководи радом седнице. 

Рад Скупштине Клуба се прецизније уређује Пословником о раду Скупштине и 

Правилником о начину избора кандидата за органе Клуба, а које усваја Скупштина. 

 

 
2.Уравни одбор 

 
Члан 35. 

 

Управни одбор руководи радом Клуба на основу Статута, програмске оријентације и 

осталих одлука у закључака Скупштине. 

Председник, Потпредседник и Секретар клуба су истовремено Председник, Потпредседник 

и Секретар Управног одбора. 

 

 

 
Члан 36. 

 
Управни одбор се састоји од најмање 5 (пет) а највише 9 (девет) чланова, у зависности од 

потреба Клуба и донешене одлуке на Скупштини Клуба. 

Чланови Управног одбора се бирају из редова чланства Клуба, са листе предложених 

кандидата. 

Чланови Управног одбора не могу бити следећа лица: 

- оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, 

запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу 

такмичења 

- чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена 

лица организације у области спорта која се такмичи у истом рангу такмичења 

- лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу 

политичке странке 

- власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској 

кладионици 

- спортски посредници у одговарајућој грани спорта 

- лица 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 

- која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са 

законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности 

 

 

 

 



Члан 37. 

 

Управни одбор сачињавају: 

- Председник 

- Потпредседник 

- Секретар клуба 

- Начелник Клуба и 

- Потребан број чланова 

 

Члан 38. 

 
 

Задаци Управног одбора су да: 

 

- Спроводи одлуке и закључке Скупштине 

- предлаже Скупштини  финансијски план и стара се о његовом извршењу 

- подноси Скупштини финансијски извештај 

- доноси пословник о раду Управног одбора 

- управља имовином клуба 

- образује стална и повремена радна тела: секције, комисије, савете и радне групе 

- именује председнике и састав комисија. радних група, вође секција (а на предлог 

чланова тих комисија , секција и група) и друге органе и радна телау складу са овим 

Статутом и пословником о раду Управног одбора, координира и усмерава њихову 

активност и расправља о њиховом раду 

- усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у изричитој 

надлежности Скупштине (правилници о раду, планови рада секција, комисија...) 

- ставља на увид свим члановима Клуба записник са сваке седнице, чиме обезбеђује 

транспарентност у раду  

- именује редакционе одборе за своја гласила – публикације и сајт и то: главне и 

техничке уреднике, лекторе, уреднике фотографије... 

- именује представнике Клуба у другим организацијама 

- утврђује висину чланарине,односно цену годишње маркице и чланских књижица 

- одлучује о захтевима чланова за удруживање у Савезе 

- одлучује о брисању чланова из чланства Клуба 

- припрема материјале за Скупштину 

- ближе уређује остваривање права и обавеза чланова Клуба 

- стара се обезбеђењу средства за рад Клуба 

- на иницијативу чланова Клуба или органа Клуба припрема нацрт Статута, односно 

његових измена и допуна, упућује га на јавну расправу (која не може бити краћа од 30 

дана) и припрема предлог за његово усвајање 

- иницира, организује и сазива семинаре, саветовања, течајеве и друге скупове и сарађује 

у томе са другим клубовима и савезима 

- сарађује са Надзорним одбором и омогућује увид у свој рад 

-  утврђује права која имају спортисти-аматери који се баве спортским активностима као 

чланови Клуба 

- именује представнике Клуба у другим организацијама 

- разматра и усваја предлог извештаја који Председник клуба подноси Скупштини 

- Успоставља везу са државним органима, органима локалне самоуправе и другим 

организацијама поводом потања која се односе на циљеве и задатке клуба 



- утврђује награде и признања члановима Клуба, организацијама и појединцима 

за заслуге и резултате у развоју и промоцији Клуба и одлучује о додели награда 

и признања 

- обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клуба које су на 

основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог 

Статута, у изричитој надлежности других органа Клуба. 
 

 

Члан 39. 

 
Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Клуба, а у случају 

његове спречености Потпредседник. 

Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а по правилу најмање четири пута 

годишње. 

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. 

У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник Клуба ће, у 

хитним случајевима, сазвати без одлагања нову седницу са истим дневним редом. Управни 

одбор на поновљеној седници, која ће се одржати најкасније у року од недељу дана, може 

да одлучује већином гласова присутних чланова.  

Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова. 

У случају поделе гласова одлучује глас Председника. 

Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважна је само уз 

сагласност Скупштине Клуба. 

Чланови Управног одбора приликом одлучивања дужни су да штите интересе Клуба као 

целине. 

Скупштина Клуба има право да укине, односно обустави од извршења акт односно одлуку 

Управног одбора или другог органа Клуба ако установи да није донета у складу са 

законом, спортским правилима Савеза и општим актима Клуба, односно утврђеном 

политиком Клуба. 

У случају подношења оставке неког члана Управног одбора, Управни одбор бира новог 

привременог члана из редова чланова Клуба, којем траје мандат до прве наредне 

Скупштине клуба на којој ће бити изабран нови члан Управног одбора. У колико већина 

чланова управног одбора поднесе оставке расписује Ванредна скупштина Клуба. 

 

 

Члан 40. 

 

Рад Управног одбора и његових радних тела ближе се регулише Пословником о раду који 

доноси Управни одбор. 

 

3. Председник Клуба 

Члан 41. 

 

Клуб има председника који је уједно и Председник управног одбора. 

Председник Клуба: 

- представља Клуб у земљи и иностранству 

- сазива седнице и руководи радом  Скупштине и Управног одбора 

- брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине и Управног 

одбора 

- руководи финансијама клуба и финансијски је налогодавац 



- има законом утврђен правни положај, права, обавезе и одговорности као послодавац 

- прати извршавање одлука и закључака Скупштине и Управног одбора Клуба 

- потписује сва акта из надлежности Скупштине и Управног одбора 

- подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад 

Управног одбора 

- припрема седнице Скупштине и Управног одбора 

- предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Управног одбора 

- предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Надзорног одбора 

- предлаже Скупштини избор и разрешење чланова Већа части 

- предлаже Управном одбору избор и разрешење потпредседника Клуба 

- утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор 

- обавља друге послове одређене овим Статутом и општим актима Клуба. 

-  

Председник Клуба може део својих овлашћења и дужности пренети на Потпредседника 

Клуба. 

Члан 42. 

 

У случају подношења оставке Председника Клуба расписује се Ванредна скупштина 

Клуба. 

 

4. Потпредседник Клуба 

Члан 43. 
 

Клуб има једног Потпредседника Клуба који је уједно и члан Управног одбора. 

Потпредседник замењује Председника Клуба у свим његовим правима и обавезама у 

случају спречености или дуже одсутности и у случајевима предвиђеним Законом. 

 

 

5. Секретар Клуба 

Члан 44. 

 

Секретар Клуба је секретар и Управног одбора. 

Секретар Клуба: 

- заступа Клуб у имовинским и другим пословима 

- Заједно са Председником финансијски је налогодавац и одговоран је за вршење 

финансијског плана 

- Организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и преузима мере за 

њихово унапређење 

- Издаје решења за службена путовања у земљи и иностранству по одобрењу 

Председника Клуба 

- Стара се о припремама седница органа Клуба и извршавању одлука и других аката тих 

органа 

- обавља и друге послове одређене овим Статутом и општим актима Клуба 

 

 
6. Начелник Клуба 

 

Члан 45. 

 
 

Начелник Клуба је члан Управног одбора 



Начелник Клуба руководи Начелништвом које поред њега чине Вође секција Клуба. 

Начелништво подстиче и координира планинарске спортске активности и утврђује 

годишње планове спортских активности и предлоге планова акција. 

На предлох Начлника, Управни одбор именује састав Начелништва од 5 (пет) чланова. 

 

 

7. Надзорни одбор 

Члан 46. 

 

Надзорни одбор је надзорни орган Клуба који врши контролу финансијског пословања 

Клуба и годишњег завршног рачуна, извршење програма рада Клуба у смислу законитости, 

примене општих аката, одлука и закључака Скупштине, Управног одбора и других органа 

Клуба. 

Надзорни одбор између две скупштине даје мишљење о значењу појединих одредби 

Статута Клуба, а коначно тумачење да је прва наредна седница Скупштине Клуба. 

Сви органи клуба обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у свој рад. 

Председник Клуба дужан је да на образложен захтев Надзорног одбора сазове састанак 

Управног одбора са захтеваним дневним редом, у року од 20 (двадесет) дана од пријема 

захтева. 

Надзорни одбор самостално, или на предлог Управног одбора изриче мере упозорења 

члановима и органима Клуба у случајевима неиспуњења статутарних обавеза. 

У случају повреде Статута или закона које учине органи клуба, а на предлог Надзорног 

одбора их не отклоне у задатом року, Надзорни одбор може да иницира или сазове 

ванредну седницу Скупштине у складу са чланом 29. овог Статута. 

 
Члан 47. 

 

Скупштина бира Председника, два члана и резервног члана Надзорног одбора. 

Кандидовање за избор чланова надзорног одбора врши се у складу са Правилником о 

начину избора кандидата за чланове органа Клуба. 

Чланови Надзорног одбора не могу уједно бити и чланови других органа Клуба (Управног 

одбора и Већа Части). 

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног 

одбора. 

Чланови Надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату. 

Рад Надзорног одбора уређује се Правилником о раду који усваја Скупштина Клуба. 

 

8. Веће части 

 

Члан 48. 

 
Веће части је првостепени орган за дисциплинске поступке који покрећу органи Клуба или 

чланови Клуба против: органа Клуба, Чланова органа Клуба, Чланова Клуба као и за 

дисциплинске поступке који покрећу органи Клуба против чланова –појединаца. 

 

 

Члан 49. 

 

Скупштина бира Председника, два члана и резервног члана Већа части. 

Кандидовање за избор чланова Већа части врши се у складу са Правилником о начину 

избора кандидата за чланове органа Клуба. 



Чланови Већа Части не могу уједно бити и чланови других органа Клуба. 

Рад Већа Части уређује се Правилником о раду који усваја Скупштина Клуба. 

 

 

Члан 50. 

 

Веће части  одлучује искључиво на основу Правилника о раду  и других општих аката 

Клуба. 

Сви спорови између Клуба и чланова Клуба решавају се мирним путем, у складу са 

Законом о спорту и овим Статутом 

Веће части  своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.  

Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена. 

У поступку пред Већем части , по правилу, јавност је искључена.  

У току поступка, Веће части може суспендовати оног према коме се води поступак до 

доношења коначне одлуке Већа части или Скупштине Клуба. 

На првостепену одлуку Већа части може се изјавити жалба Скупштини Клуба, која се 

разматра на првој наредној седници и чија је одлука коначна. 

На одлуку Скупштине клуба члан појединац може поднети жалбу Већу части Савеза чија 

је одлука коначна. 

Члан Клуба има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења и 

са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о 

одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и 

образложену одлуку и жалбу.  

 
Члан 51. 

 

Веће Части (или Скупштина клуба у другом степену) може донети следеће одлуке: 

 

- одбацити захтев или жалбу 

- одбацити захтев или жалбу као неосновану , у целини или делимично 

- усвојити захтев у целини или делимично 

- Усвојити жалбу и поништити или преиначити одлуку 

Због кршења Закона, одредби Статута Клуба , других аката Клуба или одлука његових 

органа Веће Части (или Скупштина клуба у другом степену) може изрећи једну од 

следећих мера: 

- Интерну опомену 

- Јавну опомену 

- Посебну обавезу 

- Забрану учешћа у раду органа, радних тела Клуба , органа и радних тела Планинарског 

Савеза Србије као представника Клуба на одређено време – од једне до четири године, 

или трајно. 

- Искључење из из чланства Клуба на одређено време – од једне до четири године, или 

трајно. 

Мера посебне обавезе , једна или више, може бити изречена као самостална мера или уз 

друге мере. 

 

VII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА  И ПРИХОДИ КЛУБА 

 
Члан 52. 

 



Клуб стиче средства за постизање својих циљева из: 

- чланарине 

- средстава из буџета Локалне самоуправе намењених остваривању програма Клуба 

- остварених пројеката добијених на конкурсима 

- доприноса и помоћи предузећа, других организација и грађана 

- спонзора и донатора 

- издавачке, информативне, водичке, туристичке и маркетиншке делатности 

- поклона 

- израде и продаје сувенира 

- других извора, у складу са законом. 

 

Управни одбор Клуба је овлашћен ослободити, у потпуности или делимично, поједине 

категорије чланства или поједине чланове обавезе плаћања чланарине. 

Почасни чланови Клуба су ослобођени плаћања чланарине. 

 

Члан 53. 

 

Клуб управља средствима у складу са Статутом и прописима о материјално-финансијском 

пословању. 

Приходи и расходи Клуба утврђују се Финансијским планом. По завршетку године 

саставља се финансијси извештај. Оба документа усваја Скупштина. 

 

VIII. ПЛАНИНАРСКИ ТЕРЕНИ 

 

Члан 54. 

 

Клуб може бити корисник планинарских терена. Планинарски терени су: 

- маркиране и немаркиране стазе и путеви 

- осигуране стазе 

- опремљене алпинистичке смери 

- опремљене природне стене 

- вештачке стене 

- терени за планинарску оријентацију, спелеологију и спасилаштво. 

 

Клуб као корисник терена дужан је да га користи у складу са прописима, овим Статутом, 

Правилником о безбедности и наменом терена, предузимајући мере превентиве и заштите 

ради смањења ризика од настанка штете на терену, као и штете са кориснике планинарских 

терена , и трећа лица. 

XI.  ПРИЗНАЊА КЛУБА  

 

Члан 55. 

 

Члановима Клуба, Планинарима, другим клубовима, другим организацијама или 

појединцима за постигнуте резултате у раду, за допринос у развоју Клуба и ширење 

планинарске идеје додељују се признања према Правилнику о признањима. 

Одлуке о додели признања доноси Управни одбор, на предлог комисије за признања. 

 

 

X.  ПРЕСТАНАК  РАДА КЛУБА 

 



 

Члан 56. 

 

Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба, донетом двотрећинском  већином 

гласова од укупног броја чланова Скупштине, с тим што за ту одлуку треба да гласа више 

од две трећине присутних на Скупштини 

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради 

брисања из регистра. 

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на Планинарски Савез Србије. 

 

 

XI.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 57. 
 

Општи акти Клуба донеће се  у року од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу Статута. 

 

Члан 58. 
 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клуба. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Председник ПК „Гребен“ 

 

 

                                                                                                             Сузана Филиповић 

 

 

 

 


