У складу са одредбама чл. 10. и 11. и 12., Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09),
и чланова 40, чл. 55, ст.3, тач. 1 и чл. 97, Закона о спорту (Службени гласник Републике Србије
број 10/2016 од 08.02.2016.) , члана 9, 10, 11, 12, и 96 Статута Планинарског савеза Србије, на
оснивачкој скупштини спортског удружења, одржаној дана 08.12.2018. године, у Бачкој Паланци,
усвојен је следећи:

СТАТУТ
ПЛАНИНАРСКОГ СПОРТСКОГ ДРУШТВА "РАВНИЧАР"
Опште одредбе
Члан 1
Спортска организација Планинарско спортско друштво "Равничар" је добровољна, самостална,
неполитичка и недобитна спортска организација, и основана је као спортско друштво радио
бављања спортских активности и делатности у планинарству, кроз бављење изворним и
техничким планинарским дисциплинама.
Планинарско спортско Друштво "Равничар" ће се бавити граном спорта планинарство,
дисциплина спорта планинарска оријентација, планинарско пешачење, област спорта спортска
рекреација(спорт за све, рекреативни спорт, масовни спорт), а у складу са одредбом члана 40.
став 3. Закона о спорту.
Назив спортске организације је Планинарско спортско Друштво "Равничар", скраћено ПСД
"Равничар" (у даљемтекстуДруштво).
Званични назив на енглеском језику је: Mountaineering sports Club "Ravničar".
Члан 2
Друштво има својство правног лица и уписује се у регистар у складу са законом .Друштво
представља и заступа председник Друштва или други члан Управног одбора Друштва, а на
основу одлуке Скупштине Друштва. У случају трајне спречености председника, дужност
председника врши потпредседник Друштва. Рад Друштва је јаван.Друштво се кроз своје
активности, бави информисањем чланова и јавности и пропагандом планинарства.Друштво, у
оквиру активности утврђених Статутом, у циљу упознавања јавности са активностима и радом
Друштва, анарочито у сврху пропагирања планинарства у јавности, може да организује акције
маркентиншке природе.
Члан 3
Друштво делује на подручју Општине БачкаПаланка, али своје спортске активности остварује на
територији Републике Србије и у иностранству, у складу са законом. СедиштеДруштва је у
БачкојПаланци, улица Жарка Зрењанина бр. 43.
Члан 4
Друштвоимапечат,
округлогоблика.Печатимапречник
24мм,
у
комје,
поободу,
ћирилицомуписано: ПланинарскоспортскодруштвоРавничар, а посрединиПСД „Равничар“.
Друштво има штамбиљ правоугаоног обилка, величине 52х25мм, на ком је исписан назив и
седиште Друштва иостављеноместозаброј и датум.Друштво има знак, односно амблем и
заставу чији су изгледи утврђени Правилником о изгледу и коришћењу знака изаставе, који
предлаже Управни одбор, а усваја Скупштина Друштва.
Члан 5
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Друштва и
чланова Друштва, обзиром на неко лично својство, статус, определење или уверење, у складу
са законом.
Одредбе општих аката Друштва и чланова Друштва којима се утврђује или ствара
дискриминација не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација ништавна
су. У Друштву и код чланова Друштва није допуштено кршење слобода и права човека и

грађана.Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односнозанимања,
изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на
које се односе.

ЦиљевиДруштва
Члан 6
Планинарско спортско друштво "Равничар" остварује своју друштвену улогу и циљеве кроз:
- окупљање чланова свих узраста, грађана који желе да своја интересовања за спорт,
рекреацију, обуку упланинарским 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
перспективнихкатегорија,
- негује и развија планинарску етику и правилан 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 иконтролом ризика од незгода у планинама, као и упознавање са начинима
указивања прве помоћи и основним знањима оспасавању,
- сарадњу са образовним институцијама ради подизања квалитета живота школске и студентске
омладине ипостизања циљева планинарске организације,
- подстицање и развијање стручних, научних и културних садржаја у планинарској и пешачкој
активности, као штосу: топографија, картографија, основи метеорологије, геологије и
хидрографије; познавање биљног и животињског света,
културно-историјских споменика, етнографских детаља, природних реткости; заштита природе,
стручна и другалитература (пре свега путописна, водичка, из прошлости планинарства и
здравствена), као и фотографија, филм исликарство,
- организовање стручних скупова, значајних за рад и развој планинарске организације, који се
односе на развојпланинских подручја и заштиту природе,
- повезивање са другим планинарским клубовима, организацијама и институцијама које у свом
раду имају исте илисличне циљеве усмерене ка развоју и заштити природних подручја,
- повезивање друштва са клубовима из других грана спорта, који развијају спортскорекреативне дисциплине уприроди и планинама,
- остваривање међународне сарадње.

Задаци Друштва
Члан 7
Друштво остварује следеће задатке:
- учествовање на такмичењима из планинарских спортских дисциплина, које организује
Планинарски савез Србије,Планинарски савез Војводине и/или друге домаће или стране
планинарске организације,
- самостално и/или у сарадњи са другим планинарским организацијама-клубовима-друштвима
и/или Планинарским савезомСрбије, организује планинарске: акције, излете, походе,
логоровања, таборе, кампове, слетове, сусрете, успоне,експедиције, планинарска такмичења и
друге планинарске манифестације,
- води евиденцију свих чланова Друштва,
- обележава, одржава и чува планинарске и пешачке путеве, стазе и трансверзале,
- сарађује са средствима јавног информисања ради упознавања јавности са планинарским
спортским активностима иафирмације планинарства,
- негује планинарску етику,
- брине о заштити природе, а нарочито планина,
- активно учествује у раду асоцијација чији је члан,
- обавља и друге послове који су од интереса за планинарство.
Члан 8

Друштвоћесвесвоје активности остваривати у складу са Законом о спорту, Статутом
Планинарског савеза Србије,општим актима Планинарског савеза Србије, овим Статутом и
општим актима Друштва.
Стручни рад у Друштву обављају спортски стручњаци ( оперативни тренер у спорту ) и
стручњаци у спорту у складу са Законом, правилима надлежних гранских савеза и општим
актима Друштва.
Стручни рад у Друштву могу да обављају лица која имају одговарајуће спортско знање
прописано Законом са лиценцом (дозволом за рад) планинарског водича или оперативног
тренера.
Ради остваривања своје активности Друштво мора имати најмање једног члана са лиценцом
планинарског водича.
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 члан. 26, став 2. и чланом 29, ст.1-4. Закона оспорту.
Органи управљања, на предлог стручних лица Друштва, могу дозволити организацију и
реализацију активности и другим образованим и искусним лицима.
Спортски стручњаци из става 2 овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са
Законом, статутима гранских савеза и општим актима Друштва.

Чланови Друштва
Члан 9
Члан Друштва може постати сваки грађанин Р.Србије који на основу добровољног учлањења
прихвати циљеве изадатке Друштва. Чланови Друштва могу бити и страни држављани.
Члан Друштва се постаје учлањењем. Друштво прима појединце у чланство на основу
попуњене приступнице иевиденционог листа (који се у електронском или писаном облику
доставља Планинарском савезу Србије). Изјаву о приступању, односно учлањењу у Друштво за
малолетно лице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз претходну сагласност
родитеља , односно старатеља.
Чланство се доказује чланском књижицом(картицом) и маркицом Планинарског савеза Србије
за текућу годину, овереномпечатом Друштва.
Друштво води књигу чланова у складу са Законом о спорту.
Члан може да промени организацију-друштво-клуб.
Приликом преласка, дужан је да новој организацији-друштву-клубу достави оверену исписницу у
коју се обавезно уносеподаци о евентуално добијеним звањима и признањима, као и до тада
изреченим дисциплинским мерама.
Члану Друштва против којег је покренут дисциплински поступак не може се издати исписница до
његовог окончањаи истека евентуално изречених дисциплинских мера.
Члан 10
Права члана Друштва су:
да учествује у раду Друштва и остваривању његових циљева и програма,
да учествује у доношењу одлука,
да бира и да буде биран у органе Друштва,
да буде информисан о раду органа Друштва.
Дужности члана Друштва су:
да делује у складу са Статутом и општим актима Друштва и Планинарског савеза Србије и да
чува њихов углед иуглед планинарства,
да се придржава планинарске етике и да негује односе међусобне сарадње са другим
планинарима, што спада уосновне одлике и принципе планинарског покрета,
да уредно плаћа чланарину,
да се пријави за категоризацију спортиста, чим испуни услов.
Члан 11
Чланство у организацији-друштву-клубу престаје:

иступањем из Друштва (исписница),
неплаћањем чланарине за текућу календарску годину и
искључењем на основу одлуке надлежног органа,
смрћу,
престанком рада Друштва

Органи Друштва
Члан 12
Органи Друштва су:
Скупштина
Управни одбор
Председник
Потредседник
Надзорни одбор
Веће части.
Чланови органа Друштва одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
Друштву, ако такву одлукудонесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из претходног става овог члана, не одговарају чланови, који су били против доношења
штетне одлукеили су се уздржали од гласања.
Лица овлашћена за заступање и чланови органа Друштва, дужни су да у свом раду избегавају
сукоб интереса ускладу са Законом о спорту Републике Србије.

Скупштина
Члан 13
Скупштина је највиши орган Друштва.
Седнице Друштва могу бити редовне и ванредне. Редовне седнице се одржавају једном
годишње, с тим што је свакачетврта изборна, а ванредне по потреби.
Члан 14
Задаци Скупштине су да:
усваја извештаје о раду органа Друштва,
доноси програмску оријентацију Друштва за наредни период,
усваја Статут, односно његове измене и допуне,
даје тумачење Статута,
доноси Пословник о раду Скупштине,
доноси Правилник о раду Већа части Клуба,
доноси финансијски план,
усваја финансијски извештај,
бира и опозива председника, потпредседника Друштва и остале чланове Управног одбора,
члановеНадзорног одбора и Већа части,
именује и разрешава лице овлашћено за заступање Друштва,
одлучује о разрешењу изабраних органа Друштва или њихових чланова, по истеку њихових
мандата и у случају кадсу поднели оставке,
одлучује о опозиву изабраних органа Друштва или њихових чланова у складу са овим
Статутом,
одлучује о отуђивању имовине Друштва,
одлучује, као другостепени орган, о жалбама на одлуке Већа части Друштва,
доноси одлуку о престанку рада Друштва и о будућим трансформацијама Друштва,
обавља и друге послове од интереса за Друштво.
Члан 15
Право учешћа у раду, односно право гласа на Скупштини имају чланови Друштво са плаћеном
чланарином затекућу годину. Право учешћа у раду Скупштине немају чланови Друштва који
нису пословно способни и који су подсуспензијом или током трајања изречене дисциплинске
мере од стране Друштва или Планинарског савеза Србије.

Члан 16
Редовну седницу Скупштине сазива Председник Друштва на основу одлуке Управног одбора.
Седница се заказује најмање 30 дана пре одржавања, са назнаком места одржавања и
временом почетка рада, каои са предлогом дневног реда и одговарајућим материјалима.
Ванредну седницу сазива Председник Друштва по одлуци Управног одбора, Надзорног одбора
или на захтевнајмање трећине чланова Друштва, у року од тридесет дана од пријема захтева
или својом одлуком.У случају да Председник не сазове ванредну седницу у предвиђеном року,
сазива је Надзорни одбор у року оддесет дана.
Ванредна седница Скупштине расправља и одлучује само о питањима због којих је сазвана.
Члан 17
Скупштина пуноправно одлучује када седници присуствује више од половине чланова, са
правом гласа.Уколико у заказано време почетка нема кворума, Скупштина почиње са радом и
пуноправно одлучује након 30минута, ако је присутна једна трећина чланова. Уколико није
испуњен тај услов, Председник у року од 15 данасазива нову седницу Скупштине.
Скупштина доноси одлуке простом већином гласова присутних чланова са правом гласа, јавним
или тајнимгласањем.
Мандат изабраних на Скупштини траје четири године.
Члан 18
Опозив изабраних органа Друштва или чланова органа врши Скупштина Друштва, на захтев
једне трећине чланова саправом гласа или Надзорног одбора.
Седницу Скупштине која одлучује о опозиву, сазива Председник Друштва у року од 30 дана од
пријема захтева, аако то не учини по истеку овог рока, сазива је Надзорни одбор у року од 10
дана.Уколико се опозове цео Управни одбор, Скупштина именује привремени орган управљања
Друштва од 5 чланова, одкојих једног овлашћује за заступање Друштва. Иста Скупштина
заказује ванредну изборну Скупштину, која мора битиодржана у року од 45 дана, до када
Друштвом руководи привремени орган управљања.У случају опозива осталих органа Друштва
или њихових чланова избор нових врши се на истој седници Скупштине.
Члан 19
Седницу Скупштине отвара Председник Друштва или члан Управног одбора којег он овласти,
који предлаже раднопредседништво. Радно председништво, у чијем је саставу и Председник
Друштва, руководи радом седнице.
Уколико је седницу сазвао Надзорни одбор, седницу отвара и њоме руководи до избора радних
тела председникНадзорног одбора који предлаже и дневни ред.
О раду Скупштине води се записник, који потписује председавајући Скупштине и записничар.

Управни одбор
Члан 20
Управни одбор руководи радом Друштва на основу Статута, програмске оријентације и осталих
одлука изакључака Скупштине.
Председник, потпредседник Друштваи секретарсу истовремено и председник, потпредседник и
секретар Управногодбора.Управни одбор има укупно 7 чланова, које бира Скупштина.Мандат
чланова Управног одбора траје 4 године и могу бити поново бирани.Управни одбор сачињавају:
председник, потпредседник, секретар и 4 члана.Сви чланови Управног одбора могу бити
разрешени дужности пре истека мандата на њихов лични захтев,односно подношењем оставке.
Најмање два члана Управног одбора морају бити представници мање заступљеног пола.
Члан 21
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 функционисања Друштва,
управља имовином Друштва,
утврђује и усваја правилнике о раду, програме, планове рада комисија и других радних тела и
усваја њиховеизвештаје о раду,
образује стална и повремена радна тела: комисије, савете и радне групе,
води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и доноси све одлуке у вези
с тим,
одлучује о висини чланарине,
припрема материјале за Скупштину,
на сопствену иницијативу или иницијативу других органа Друштва или чланова Друштва,
припрема нацрт Статута,
односно његових измена и допуна и припрема предлог за усвајање на Скупштини,
сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и других прописа и
одредби Статута иомогућује увид у свој рад,
разматра и усваја предлог извештаја о раду Друштва, који Председник подноси Скупштини
Друштва,
успоставља везу са државним органима, органима локалне самоуправе и другим
организацијама поводом питањакоја се односе на планинарење, планине и активности у
планинама,
контактира и сарађује са сродним организацијама у иностранству,
именује и разрешава благајника Друштва,
решава и остала питања која не спадају у искључиву надлежност Скупштине.
Члан 22
Управни одбор се састаје најмање два пута годишње.Седницу сазива Председник који
председава седницама Управног одбора на своју иницијативу, као и на захтев једне трећине
чланова Управног одбора илиНадзорног одбора Друштва, а у случају његове спречености
потпредседник Друштва.
Члан 23
Управни одбор пуноправно одлучује када седници присуствује најмање пет чланова. У кворум
се не рачунају чланови уоставци или стално одсутни.Стално одсутни чланови су они који су
неоправдано изостали са пет седница узастопно.О појединачном питању, изузетно, чланови
Управног одбора могу да се изјасне у писаном облику.Управни одбор доноси одлуке простом
већином гласова.На седници могу да учествују представници Надзорног одбора и Већа части,
без права гласа.Начин рада Управног одбора уређује се Пословником о раду.

Председник
Члан 24
Друштво има Председника, који је уједно и председник Управног одбора.
Председник Друштва:
представља и заступа Друштво,
одговоран је за рад Друштва и поштовање закона, Статута и Правилника о раду,
сазива Скупштину Друштва у складу са Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине,
подноси Скупштини годишњи извештај о раду Друштва и предлаже програм рада за наредну
годину,
сазива и руководи радом Управног одбора,
руководи финансијама Друштва и финансијски је налогодавац,
обавља и друге послове одређене овим статутом и Пословником о раду Управног одбора као
и друге послове којему одреди Скупштина.
Председник Друштва може део својих овлашћења пренети на другог члана Управног одбора, уз
сагласност СкупштинеДруштва.

Потпредседник
Члан 25
Друштво има једног потпредседника који је уједно и потпредседник Управног
одбора.Потпредседник Друштва замењује Председника у свим његовим правима и обавезама у
случају његовог одсуства иу случајевима предвиђеним законом, помаже председнику у
извршавању његових обавеза и задатака и врши послове којему повери председник.

Секретар
Члан 26
Секретар Друштва је члан и секретар Управног одбора.
Секретар Друштва:
заступа Друштво у имовинским и другим правним пословима,
заједно са Председником, је финансијски налогодавац и одговоран је за извршење
финансијског плана,
организује, контролише и обавља стручне послове у Друштву и предузима мере за њихово
унапређење,
издаје решења за службена путовања у земљи и иностранству по одобрењу Председника
Друштва,
стара се о припремама седница органа Друштва и извршавању одлука и других аката тих
органа,
стара се о уредном и ажурном вођењу евиденције чланова Друштва,
стара се о припреми и изради општих аката и других материјала за потребе органа Друштва,
обавља у друге послове у складу са Статутом и другим актима Друштва.

Благајник
Члан 27
Благајник Друштва је члан Друштва и не може бити члан Управног одбора, Надзорног одбора и
Већа части.Благајника именује Управни одбор на четири године и може бити именован
поново.Послови благајника су одређени Правилником о благајни, који доноси Управни одбор.

Надзорни одбор
Члан 28
Надзорни одбор има председника и два члана, које бира Скупштина Друштва.Чланови
Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови других органа Друштва.Надзорни одбор
доноси Пословник о раду.
Члан 29
Надзорни одбор надгледа и контролише финансијско-материјaлно пословање Друштва,
извршење програма и радоргана у смислу законитости, примене општих аката, одлука и
закључака Скупштине, Управног одбора и других органаДруштва.Надзорни одбор између две
Скупштине даје мишљење о значењу појединих одредби Статута Друштва, а коначнотумачење
даје прва наредна седница Скупштине Друштва.Сви органи Друштва обавезни су да Надзорном
одбору омогуће увид у свој рад.Председник Друштва је дужан да, на образложен захтев
Надзорног одбора, сазове састанак Управног одбора сазахтеваним дневним редом, у року од
двадесет дана од пријема захтева.Надзорни одбор, самостално или на предлог Управног
одбора, изриче мере упозорења члановима и органимаДруштва у случајевима неиспуњавања
статутарних обавеза.У случају битне повреде Статута Друштва или закона, које учине органи
Друштва, а на предлог Надзорног одбора ихне отклоне у задатом року, Надзорни одбор може

да иницира или сазове ванредну Скупштину у складу са чланом 16 овогСтатута.Надзорни одбор
о својим налазима обавештава Управни одбор, а извештај подноси Скупштини.

Веће части
Члан 30
Веће части има председника и два члана, које бира Скупштина Друштва.Чланови Већа части не
могу истовремено бити и чланови других органа Савеза.Веће части доноси Пословник о раду.
Правилник о раду Већа части Друштва доноси Скупштина Друштва.
Члан 31
Веће части је првостепени орган за дисциплинске поступке које покрећу органи Друштва,
чланови органа Друштваили чланови Друштва против: органа Друштва, чланова органа
Друштва и чланова Друштва.На првостепену одлуку Већа части може се изјавити жалба
Скупштини Друштва, која се разматра на првој седниции Скупштина, која је највиши
дисциплински орган Друштва доноси одлуку о тој жалби.
На одлуку Скупштине Друштва може се изјавити жалба Већу части Планинарског савеза
Србије.У току поступка, Веће части може суспендовати оног према ком се води поступак до
доношења коначне одлуке.
Скупштина Друштва у другом степену може донети следеће одлуке:
1. Одбацити захтев или жалбу.
2. Одбити захтев или жалбу као неосновану, у целини или делимично.
3. Усвојити захтев, у целини или делимично.
4. Усвојити жалбу и поништити или преиначити ожалбену одлуку.
Због кршења одредби закона, Статута Планинарског савеза Србије и других аката
Планинарског савеза Србије илиодлука његових органа, као и због кршења Статута, других
аката и одлука органа Друштва, Скупштина Друштва у другомстепену може изрећи једну од
следећих мера:
- интерну опомену,
- јавну опомену,
- посебну обавезу,
- забрану учешћа у раду органа и радних тела Друштва на одређено време од 1 до 4 године или
трајно,
- искључење из чланства члана 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 30 и 31 овог Статута, примењују се одговарајуће
одредбе СтатутаСпортског савеза Србије, Правилника о раду Већа части Планинарског савеза
Србије и Правилника о раду Већа частиДруштва.

Остваривање циљева Друштва
Члан 32
Друштво развија и негује изворне-основне планинарске активности (пешачење у природи,
планинарење, планинарскаоријентација и планинско трчање), у којима могу учествовати сви
чланови Друштва.Друштво развија и негује и специјализоване активности, у којима могу
учествовати чланови Друштва, који показујупосебне способности и склоности ка развијеним,
сложеним и по правилу високо ризичним областима планинарства, којезахтевају темељну,
разноврсну и трајну обуку, као што су алпинизам, високогорство, водичка служба, Горска
службаспасавања, слободно пењање и спелеологија, турно скијање и друге.Чланови Друштва
могу се бавити специјализованим активностима само ако прођу обуку према правилницима

ипрограмима које на предлог Комисија Планинарског савеза Србије доноси Управни одбор
Планинарског савеза Србије иположе испите за звања утврђена правилницима Планинарског
савеза Србије.Чланови Друштва који се баве специјализованим активностима дужни су да у
Друштву учествују у редовним, анарочито сложенијим акцијама, као и у акцијама Планинарског
савеза Србије.
Чланови Друштва учествују на такмичењима које организује Планинарски савез Србије, а
превасходно на првенствуи планинарском купу у походном и трансверзалном планинарењу и
планинарском вишебоју.

Антидопинг правила
Члан 33
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 РепубликеСрбије.Управни
одбор Спортског Савеза Србије утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о
спречавањудопинга у спорту.Сви чланови Друштва су обавезни да поштују обавезе из Закона о
спречавању допинга у спорту и анти-допингправила Планинарског савеза Србије.За кршење
анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом
оспречавању допинга у спорту и општим актима Планинарског савеза Србије.Допинг контролу
спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга
успорту.

Имовина, материјална средства и приходи Друштва
Члан 34
Имовину Друштва чине некретнине, покретне ствари, материјална добра и права, новчана
средства којима Друштво управља и располаже. Имовином Друштва располаже и управља
Управни одбор Друштва.
О отуђивању некретнина, одлучује Скупштина Друштва.
Члан 35
Друштво остварује приходе од:
чланарине,
средстава остварених сопстевним активностима,
средстава из државног буџета и буџета локалне самоуправе намењених остваривању
програма Друштва,
остварених пројеката добијених на конкурсима,
доприноса и помоћи привредних друштава, других организација и грађана,
спонзора и донатора,
прихода од имовине на управљању и располагању,
информативне и водичке делатности,
поклона,
хартија од вредности и
наследних права.
Члан 36
Друштво управља средствима у складу са Статутом и прописима о материјално-финансијском
пословању.

Јавност рада

Члан 37
Рад Друштва је јаван у складу са Статутом.
Јавност рада Друштва се остварује јавношћу рада органа Друштва, подношењем извештаја о
радуДруштва и објављивањем општих и других аката.
У сврху информисања својих чланова и јавности користиће се јавна и друга средства
информисања.
Јавност рада Друштва обезбеђује се јавношћу седница органа и тела Друштва и других скупова
у Друштву, благовременим објављивањем информација о њиховом раду.
Друштво може имати своје гласило портал чији садржај уређује Управни одбор Друштва.

Акти Друштва
Члан 38
У вршењу послова из своје надлежности Друштво доноси Статут, одлуке, правилнике,
закључке, препоруке и друге акте.
Одлуке и други акти свих органа Друштва морају бити сагласни са овим Статутом и Законом.
Члан 39
Акти Друштва ступају на снагу даном доношења , осим ако подносилац у поступку доношења не
утврди да постоје оправдани разлози да исти ступе на снагу касније.

Статусне промене и престанак рада Друштва
Члан 40
Статусне промене у Друштву су : припајање, спајање, подела и одвајање.
Одлуку о статусним променама и престанку рада Друштва доноси Скупштина. За доношење
одлуке потребно је да учествује најмање дветрећине чланова Друштва са правом гласа и да за
њу гласа више од две трећине присутних чланова.Друштво престаје са радом и у случајевима
утврђеним Законом о спорту.
Члан 41
У случају престанка рада Друштва, имовина Друштва прелази на Планинарски савез Србије.

Решавање спорова
Члан 42
Спорове између Друштва и чланова Друштва решавају надлежни органи Друштва и надлежни
органи гранских Савеза. Органи и чланови Друштва дужни су да изврше одлуку надлежног
органа Друштва и Савеза.

Завршне одредбе
Члан 43
Измене и допуне овог Сатута, као и доношење новог статута врше се по поступку предвиђеним
чл. 15, 16 и 17овог Статута.
Члан 44

Избори за органе Друштва и њихово конституисање, спровешће се у складу са одредбама овог
Статута.
Примопредаја дужности између старих и нових органа Друштва врши се у року од 15 (петнаест)
дана од дана избора нових органа Друштва, по писменом записнику кога оверава председник
Надзорног одбора Друштва. Управни одбор на првој радној седници после избора разматра и
верификује успешност примопредаје.
Члан 45
Сви акти Друштва морају се донети и ускладити са одредбама овог статута у року од три
месеца од дана његовогступања на снагу.Управни одбор Друштва је у обавези да у року од 15
(петнаест) дана од дана ступања на снагу Статута отвори Књигу чланова, и Књигу одлука у
складу са Законом.
Члан 46
Овај статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваћесеодмахподоношењу.

Председавајући Скупштине
______________________

