На основу члана 40, члана 55 ст.3 тач 1 , а у вези члана 181. став 1. Закона о спорту
(„Сл.гласник РС“, број 10/2016), Скупштинa Клуба планинара „Зрењанин“ из Зрењанина, на
седници одржаној дана 28.12.2016.године, усвојила је

СТАТУТ
КЛУБА ПЛАНИНАРА „ЗРЕЊАНИН“ ИЗ ЗРЕЊАНИНА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Клуб планинара „Зрењанин“ из Зрењанина (у даљем тексту:Клуб) је добровољна недобитна
организација заснована на слободи удруживања својих чланова, основана ради остваривања
циљева и задатака у области планинарства.
Клуб је у остваривању својих циљева и задатака самостална организција, са статусом
спортског удружења.
Клуб је основан на неодређено време.
Члан 2.
Пун назив Клуба је: Клуб планинара „Зрењанин“ из Зрењанина
Скраћени назив Клуба је: КП „Зрењанин“
О промени назива Клуба, на предлог Управног одбора Клуба (у даљем тексту: Управни одбор)
или најмање једне половине чланова клуба, одлучује Скупштина Клуба (у даљем тексту:
Скупштина)
Клуб се уписује у регистар, у складу са одредбама закона који регулише област спорта.
Клуб може, одлуком Управног одбора, основати један или више огранака, који се уписују у
регистар, у складу са одредбама закона који уређује област спорта.
Члан 3.
Седиште Клуба је у Зрењанину, Македонска 11.
О промени седишта Клуба, на предлог Управног одбора или најмање једне половине чланова
Клуба, одлучује Скупштина.
Члан 4.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим
Статутом.
Клуб представља и заступа председник Клуба (у даљем тексту:Председник), а у његовом
одсуству или спречености, те дужности обавља подпредседник.
Члан 5.
Клуб има печат.
Печат Клуба је округлог облика на којем су ћириличним писмом исписани назив и седиште
Клуба.
О променама печата Клуба, на основу закона и овог Статута, одлучује Управни одбор.
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Члан 6.

Клуб може имати своја обележја.
Врсте и изглед обележја Клуба прописује својом одлуком Управни одбор.
Дан Клуба обележава се 03. јуна.
Члан 7.
Рад Клуба је јаван.
Јавност рада Клуба обезбеђује се у складу са законом и одредбама овог Статута.
Члан 8.
Клуб може одлуком Управног одбора основати са другим спортским удружењима одговарајући
савез.
Клуб може одлуком Управног одбора приступити у територијалне и гранске спортске савезе.
Клуб може одлуком Управног одбора иступити из савеза са другим спортским удружењима или
чланства из територијалних и гранских спортских савеза.

II ЧЛАНСТВО У КЛУБУ
Члан 9.
Члан Клуба може бити свако домаће и страно физичко лице, које прихватањем одредаба овог
Статута остварује права и обавезе у Клубу.Чланство у клубу се остварује на основу попуњене
изјаве о приступању и евиденционог листа који се у електронском или писаном облику
доставлја Савезу, а да Управни одбор не одбије својом одлуком његову изјаву о приступању.
Управни одбор може одлучивати о прихватању поднетих изјава о приступању.
У случају да из става 3. овог члана Статута, Управни одбор је у обавези да одлуку о поднетој
изјави о приступању донесе најкасније у року од 15 дана (петнаест) дана од дана подношења
изјаве о приступању.
Чланство у Клубу се заснива на принципу добровољности
Страни држављани који су чланови Клуба не могу бити бирани у органе управљања Клуба.
Изјаву о приступању за малолетно лице које није навршило 14 година даје малолетно лице уз
предходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.
Облик и садржину изјаве о приступању Клубу, својом одлуком прописује Управни одбор.
Чланство се доказује чланском картом и доказом о плаћеној чланарини.
Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити.
Члан 10.
Чланови Клуба се деле на:
1. редовне чланове
2. почасне чланове
Члан 11.
Редовни чланови су сва домаћа и страна физичка лица, која приступају Клубу потписивањем
изјаве о приступању, чије изјаве о приступању нису одбијена одлуком Управног одбора.
Редовни чланови плаћају годишњу чланарину Клубу.
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Висину годишње чланарине прописује Управни одбор .
Управни одбор је у обавези да, најкасније до 31. децембра текуће године,
годишње чланарине за наредну календарску годину.

одреди висини

Члан 12.
Почасне чланове Клуба бира Управни одбор из редова редовних чланова Клуба и угледних
личности, који су својим деловањем допринели јачању угледа Клуба и развоју планинарства.

Члан 13.
Права редовних чланова Клуба су:
1. право да бирају органе Клуба;
2. право да буду бирани у органе Клуба;
3. право на одлучивање, непосредно или преко изабраних органа Клуба;
4. право на истицање и ношење обележја Клуба;
5. право да учествују у организацији и извођењу планинарских активности Клуба;
6. право на информисање о активностима Клуба и органа Клуба;
7. право на иницирање, предлагање и одлучивање о оснивању одговарајућих облика
организовања и рада у Клубу;
8. право на коришћење стручне помоћи од стране Клуба;
9. право да износе предлоге, сугестије и мишљења у вези активности Клуба;
10. право да због изнетог предлога, сугестија и мишљења и коришћења права на
информисање у вези активности Клуба, не сносе санкције;
11. право на подношење захтева за покретање дисциплинског поступка против било ког
члана Клуба;
12. право да при извођењу планинарских активности Клуба користе имовину и услуге Клуба.

Члан 14.
Обавезе редовних чланова Клуба су:
1. обавеза плаћања чланарине;
2. обавеза пружања Клубу свих тражених информација од значаја за активности Клуба;
3. обавеза подвргавања лекарским прегледима;
4. обавеза пријављивања Клубу свих уочених неправилности од стране других чланова
Клуба и органа Клуба;
5. обавеза чувања угледа Клуба;
6. обавеза поштовања интегритета личности и приватности сваког члана Клуба;
7. обавеза грађења и очувања здравих међуљудских односа у Клубу;
8. обавеза испуњавања задатака добијених од органа Клуба;
9. обавеза извршавања одлука органа Клуба;
10. обавеза неговања спортског морала;
11. обавеза међусобне сарадње ради остваривања циљева и задатака утврђених овим
Статутом и другим актима Клуба.
12. обавеза да заврши основну планинарску обуку
Редовним члановима Клуба забрањено је да приликом организације и извођења планинарских,
активности, као и приликом ангожовања у Клубу, буду под дејством наркотика, опијата и
недозвољених стимулативних средстава.
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Члан 15.
Права почасних чланова Клуба једнака су правима редовних чланова Клуба, изузев права да
бирају и буду бирани у органе Клубова и права на одлучивање.

Члан 16.
Обавезе почасних чланова Клуба једнаке су обавезама редовних чланова Клуба, изузев
обавеза плаћања чланарине.

Члан 17.
Сви чланови Клуба су у остваривању права и испуњавању обавеза једнаки.
Забрањена је било каква дискриминација према било ком члану Клуба, у погледу његовог пола,
порекла, узраста, телесних и душевних недостатака, образовања, професије, социјалног
статуса, као и верских, сексуалних, националних, културних опредељења и других опредељења.

Члан 18.
Сваки члан Клуба подлеже дисциплинској одговорности.
Клуб формира Веће части, које у првом степену одлучује о покренутим дисциплинским
поступцима.
Против одлуке Већа части допуштена је жалба Већу части Планинарског савеза Србије, као
редовно правно средство.

Члан 19.
Члану Клуба могу се изрећи следеће дисциплинске мере:
1. опомена;
2. опомена пред искључења из Клуба;
3. искључење из Клуба на одређени временски период;
4. трајно искључење из Клуба;

Члан 20.
Својство члана Клуба престаје:
1. смрћу;
2. на писмени захтев члана Клуба;
3. одлуком Већа части комисије из члана 19. тачка 3. и 4. овог Статута.
Лице из члана 19. тачка 3. и 4. овог Статута, нема право на повраћај плаћене чланарине.
Лице коме својство члана Клуба престаје на начин из става 1. тачка 2. овог члана Статута, нема
право на повраћај плаћене чланарине.
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Члан 21.
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства
члана Клуба.

Члан 22.
Председнику, члану Управног одбора, члану Надзорног одбора, члану Већа части и члану
комисије Клуба, коме престане својство члана Клуба, са даном престанка својства члана Клуба
престаје мандат и он не остаје на дужности до избора новог органа Клуба или члана у органу
Клуба или комисији Клуба.

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА
КЛУБА

Члан 23.
Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој планинарског спорта и од користи за
његове чланове, и то:
1. обезбеђује услове за бављење планинарским спортом члановима Клуба;
2. реализује спортске и рекреативне планинарске активности чланова Клуба;
3. заступа спортске интересе чланова Клуба;
4. обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада;
5. организује едукацију чланова Клуба и јавности;
6. јача спортски морал и спортски дух код својих чланова;
7. учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни
Клубу;
8. издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба;
9. учествује у активностима на заштити животне средине;
10. сарађује са другим спортским клубовима и спортским савезима у земљи и иностранству;
11. сарађује, у циљу реализације планираних активности, са надлежним државним
органима и привредним субјектима;
12. обавља и друге активности у циљу развоја планинарског спорта.

Члан 24.
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад.
Унутрашња организација Клуба прописује се одлуком Управног одбора.
Члан 25.
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са законом и
одлукама Управног одбора и одлукама надлежног спортског савеза.
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Члан 26.
Клуб може, за обављање послова из члана 25. овог Статута, радно ангажовати лица, према
одредбама закона који уређује област рада и радних односа.
Одлуку о радном ангажовању лица у Клубу, и ближе критеријуме за радно ангажовање лица у
Клубу, доноси Управни одбор.

IV ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ
Члан 27.
У обављању циљева и задатака Клуба, чланови Клуба и органи Клуба су политички неутрални.

Члан 28.
Политичка неутралност Клуба спроводи се тако што се:
1. забрањује истицање обележја политичких странака и организација и политичких порука
на обележјима Клуба;
2. забрањује ношење и истицање обележја политичких странака и организација и
политичких порука у просторијама Клуба;
3. забрањује ношење и истицање обележја политичких странака и организација и
политичких порука приликом извођења планинарских активности Клуба;
4. у одлучивању, Председник и чланови Скупшине, Управног одбора и Надзорног одбора
не смеју руководити својим политичким опредељењима.

V ОРГАНИ КЛУБА

Члан 29.
Органи Клуба су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Веће части.

Члан 30.

СКУПШТИНА
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину сачињавају сви редовни чланови Клуба.
Право одлучивања у Скупштини имају сви пунолетни редовни чланови Клуба, који су платили
чланарину за годину у којој се одржава седница Скупштине и који су дали сагласност за
учествовање у раду Скупштине.

Члан 31.
Скупштина може бити редовна и ванредна.
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Редовна и ванредна Скупштина могу бити и изборне.
Редовна Скупштина одржава се једном годишње , с тим што је свака четврта изборна
Ванредна Скупштина одржава се према указаној потреби и расправља и одлучује о питањима
због којих је сазвана.
Начин сазивања ванредне Скупштине ближе је уређен чланом 38. овог Статута.
Мандат Скупштине траје 4 (четири) године.

Члан 32.
Скупштина:
1. расправља и одлучује о усвајању, односно изменама, допунама и променама Статута
Клуба;
2. расправља и одлучује о усвајању извештаја о раду Клуба и органа Клуба;
3. расправља и одлучује о усвајању плана рада Клуба;
4. расправља и одлучује о усвајању финансијског плана и финансијских извештаја Клуба;
5. расправља, бира и разрешава лице овлашћено за заступање Клуба и органе Клуба;
6. расправља и одлучује о статусним променама Клуба;
7. расправља и одлучује о промени назива Клуба;
8. расправља и одлучује о промени седишта Клуба;
9. расправља и одлучује о престанку Клуба;
10. расправља и одлучује о оснивању и удруживању у спортске савезе;
11. расправља и одлучује и о другим питањима утврђеним, у складу са законом и овим
Статутом.
Одлуке Скупштине обавезујуће су за све чланове и органе Клуба;

Члан 33.
Редовну Скупштину сазива Председник, на основу одлуке Управног одбора.
Редовну Скупштину сазива и Председник у оставци.
Редовна Скупштина сазива се најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке
о одржавању Скупштине, и најкасније 30 (тридесет) дана пре истека мандата Скупштине.
Седница редовне Скупштине се мора одржати најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана
сазивања.
Одлука о сазивању Скупштине, објављује се на огласној табли Клуба.
У одлуци из става 5. овог члана, Председник је у обавези да назначи тачан дан, сат и место
оджавања седнице редовне Скупштине, као и тачан дневни ред редовне Скупштине.

Члан 34.
Редовна Скупштина може пуноправно одлучивати ако јој у време одређано за почетак,
присуствује више од половине чланова.
Редовном Скупштином председава Председник.
Редовном Скупштином председава Председник и уколико је у оставци.
Седницу редовне Скупштине отвара Председник који предлаже трочлано радног
председништво , једног записничара и два оверивача записника.
Председник је обавезан члан радног председништва.
Записничар и оверивачи записника не могу
бити истовремено и чланови радног
председништва.
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О предложеним кандидатима за радно председништво, записничара и овериваче записника,
редовна Скупштина одлучује јавним гласањем, подизањем руку.
Рад редовне Скупштине у целини се регулише пословником о раду, који редовна Скупштина, на
предлог Председника, усваја на почетку заседања.

Члан 35.
Редовна Скупштина доноси одлуке простом већином од броја присутних чланова, уколико
седници присуствује више од једне половине чланова Скупштине.
Изузетно, редовна Скупштина доноси одлуку о усвајању Статута, изменама и допунама Статута,
промени назива Клуба, промени седишта Клуба, промени Статута Клуба, статусним променама
Клуба и престанку рада Клуба, квалификованом већином од више од једне половине чланова
Скупштине, уколико седници присуствује више од једне половине чланова Скупштине.

Члан 36.
Редовна Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, подизањем руку.
Изузетно, редовна Скупштина бира и разрешава лице овлашћено за заступање и органе Клуба,
тајним гласањем, заокруживањем на гласачком листићу редних бројева испред имена
кандидата или речи „за“ „против“ или „уздржан“ .
Члан 37.
Секретар Клуба је у обавези да један оверени примерак записника са седнице редовне
Скупштине, у року од 7 (седам) дана од завршетка седнице, постави на огласну таблу Клуба, а
један оверени примерак одложи у архиву Клуба.

Члан 38.
Ванредну Скупштину сазива Председник, по одлуци Управног одбора, Надзорног одбора или на
писани захтев најмање једне трећине чланова Клуба.
На сазивање, одржавање, расправу и одлучивање и објављивање одлука ванредне Скупштине,
сходно се примењују одредбе овог Статута које прописују сазивање, одржавање, расправу и
одлучивање и објављивање одлука редовне Скупштине.

Члан 39.

УПРАВНИ ОДБОР
Управни одбор је орган управљања Клуба.
Мандат Управног одбора траје 4 (четири) године.
Председник,потпредседник и секретар Клуба су истовремено и председник,потпредседник и
секретар Управног одбора
Управни одбор састоји се од 7 (седам) чланова.
Чланове Управног одбора бира Скупштина, јавним гласањем, са листе предложених кандидата.
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За свој рад, Управни одбор одговара Скупштини.

Члан 40.
Управни одбор:
1. спроводи одлуке и закључке Скупштине;
2. води текућу политику, активности и пословање Клуба;
3. предлаже Скупштини оснивање или приступање спортским савезима;
4. доноси нацрт финансијског плана Клуба и стара се о његовом извршавању;
5. доноси нацрт плана рада Клуба и стара се о његовом извршавању;
6. одлучује о изградњи планинарских објеката;
7. одређује и потврује правце планинарских трансверзала;
8. управља имовином Клуба;
9. води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и доноси све одлуке у
вези са тим;
10. доноси одлуке и вези одлива новчаних и осталих средстава Клуба;
11. доноси правилнике којима ближе уређује поједине области активности Клуба;
12. образује комисије Клуба;
13. припрема нацрт Статута, нацрт измена, допуна и промена Статута;
14. подноси Скупштини извештај о свом раду;
15. сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и других прописа и
одредби Статута и омогућује увид у свој рад;
16. сарађује са другим спортским савезима, планинарским и спортским друштвима у
Републици Србији и иностранству;
17. сарађује са државним органима и организацијама и привредним субјектима;
18. именује чланове Клуба у органе и комисије других организација и институција;
19. додељује планинарска признања;
20. иницира, организује и сазива саветовања, семинаре, течајеве и друге скупове;
21. доноси пословник о свом раду.
22. обавља и друге послове у складу са законом и прописане овим Статутом.

Члан 41.
Управни одбор чине:
1. Председник;
2. подпредседник;
3. секретар Клуба;
4. начелник (спортски директор) Клуба;
5. и три члана Клуба;

Члан 42.
Управни одбор састаје се најмање три пута годишње.
Седнице Управног одбора сазива Председник, на своју иницијативу.
Седнице Управног одбора сазива Председник и на писани захтев најмање 3 (три) члана
Управног одбора, или на писани захтев Надзорног одбора.
Седница Управног одбора се обавезно сазива и на писани захтев најмање једне трећине
редовних чланова Клуба, у односу на укупан број редовних чланова на дан подношења захтева
за сазивање Управног одбора.
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Председник је у обавези да сазове седницу Управног одбора, по захтевима из става 3. и 4. овог
члана, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева.
Седница Управног одбора одржава се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана сазивања.
Одлука о сазивању седнице Управног одбора објављује се на огласној табли Клуба. У одлуци о
сазивању седнице Управног одбора, Председник је у обавези да назначи тачан дан, сат и место
одржавања седнице Управног одбора, као и тачан дневни ред седнице Управног одбора.

Члан 43.
Начин рада Управног одбора утврђује се пословником о раду.
Управним одбором руководи Председник.

Члан 44.

ПРЕДСЕДНИК
Председник:
1. представља и заступа Клуб, у складу са законом и овим Статутом;
2. стара се о раду Управног одбора и његових радних тела;
3. води рачуна да рад Управног одбора буде у у складу са законом и овим Статутом;
4. одговара за законитост рада Клуба;
5. располаже финансијским средствима Клуба, по одлукама Управног одбора;
6. утврђује предлоге аката и одлука које доноси Управни одбор;
7. председава седницама Скупштине;
8. председава седницама Управног одбора;
9. одобрава службена путовања, по одлукама Управног одбора;
10. уплаћује и подиже готов новац са текућег рачуна Клуба;
11. врши и друге послове у складу са законом и овим Статутом, а по одлуци Управног
одбора.
12. Председник је за свој рад одговоран Скупштини и Управном одбору

Члан 45.
Председника бира Скупштина јавним гласањем, подизањем руку за предложене кандидате са
листе предложених кандидата.
Председник се бира на перид од 4 (четири) године.
Сваки пунолетан и пословно способан редован члан Клуба, држављанин Републике Србије,
може бити изабран за Председника.
Заинтересовани чланови Клуба, подносе писане кандидатуре за Председника, најкасније 3 (три)
дана пре одржавања седнице Скупштине, Председнику који обавља дужност у време
одржавања Скупштине.
За Председника, Скупштина ће изабрати оног кандидата који добије више од половине гласова
присутих чланова Скупштине.
У случају да нико од предложених кандидата не добије више од половине гласова присутних
чланова Скупштине, на истој седници, јавним гласањем, Скупштина ће у другом кругу гласања,
изабрати Председника између два или више кандидата са највише гласова у првом кругу
гласања.
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У другом кругу гласања, кандидат који добије више гласова биће изабран за Председника.

Члан 46.
Мандат Председника престаје:
1. истеком периода на који је изабран;
2. на лични захтев;
3. изгласавањем неповерења у Скупштини, јавним гласањем, простом већином присутних
чланова, по поднетој писаној иницијативи најмање једне трећине чланова Клуба,
уколико Скупштини присуствује више од једне половине чланова Скупштине.
Престанком мандата Председника, не престаје мандат Управног одбора.
На сазивање, одржавање, расправу и одлучивање и објављивање одлука Скупштине на којој се
расправља о неповерењу Председнику, сходно се примењују одредбе овог Статута које
прописују сазивање, одржавање, расправу и одлучивање и објављивање одлука редовне
Скупштине.
Председник коме је мандат престао остаје на дужности до избора новог Председника.
Нови Председник бира се по одредбама члана 45. овог Статута, а у вези члана 38. овог Статута.

Члан 47.
Чланове Управног одбора бира Скупштина јавним гласање, подизањем руку за предложене
кандидате, са листе предложених кандидата за чланове Управног одбора.
Сваки пунолетан и пословно способан редован члан Клуба, држављанин Републике Србије,
може бити изабран за члана Управног одбора.
Заинтересовани чланови Клуба, подносе писане кандидатуре за чланове Управног одбора,
најкасније 3 (три) дана пре одржавања седнице Скупштине, Председнику који обавља дужност у
време одржавања Скупштине.
За чланове Управног одбора, Скупштина ће изабрати шесторо кандидата који добију највише
гласова присутних чланова Скупштине.
У случају да, по броју гласова, буде двоје или више шестопласираних кандидата, на истој
седници, јавним гласањем, Скупштина ће у другом кругу гласања, изабрати шестог члана
Управног одбора.

Члан 48.
Управни одбор у обавези је да одржи конститутивну седницу у року од 7 (седам) дана од дана
објављивања овереног записника са Скупштине на огласној табли Клуба.
На конститутивној седници, Управни одбор усваја пословник о раду.
На конститутивној седници, Управни одбор, између изабраних чланова, бира подпредседника,
секретара Клуба и начелника Клуба.
Одлуку о избору подпредседника, секретара Клуба и начелника Клуба, Председник је у обавези
да објави на огласној табли Клуба у року од 7 (седам) дана од дана одржавања конститутивне
седнице.

Члан 49.
Подпредседник помаже Председнику у вршењу дужности, и замењује га у свим његовим
правима и обавезама у случају одсутности и спречености за обављање дужности.
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Члан 50.
СЕКРЕТАР КЛУБА
Секретар Клуба:
1. обавља административне послове за рачун Клуба;
2. обавља нормативне послове за рачун Клуба;
3. припрема седнице Управног одбора и Скупштине;
4. води рачуна о исправности и уредности евиденција Клуба;
5. прикупља и евидентира готовинске уплате по основу чланарина
6. непосредно спроводи одлуке осталих органа Клуба
7. обавља и друге послове у складу са законом и овим Статутом.
Секретар за свој рад одговара Управном одбору , Скупштини и Председнику Клуба
Члан 51.
СПОРТСКИ ДИРЕКТОР (НАЧЕЛНИК КЛУБА)

Начелник клуба је члан Упшравног одбора
Начелник Клуба:
1. оперативно припрема и спроводи планинарске активности Клуба;
-утврђује предлог календара такмичења
-стара се о извршењу годишњег програма такмичења
-на предлог комисије утврђује предлог постављања и разрешавања оператинног
тренера и других стручних лица потребних Клубу
-припрема предлог извештаја о годишњем програму такмичења
-разматра и друга питања од такмичарског значаја за реализацију планова и програма
развоја спорта
2. контролише и учествује у стручном оспособљавању и усавршавању кадрова
3. сачињава план обележавања, чувања и одржавања планинарских стаза, путева,
трансверзала и смерова;
4. обавља и друге послове .које му у надлежност пренесе Управни одбор

Члан 52.
Управни одбор може да ради и одлучује ако седници присуствује више од 50% чланова
Управног одбора.Управни одбор доноси одлуке и закључке већином гласова присутних
чланова.У случају хитности доношења одлука , може се одржати електронска седница Управног
одбора.Ако се одржава електронска седница одлуке су пуноважне ако се електронским путем
(мејлом) одлуку потврди више од 50% чланова Управног одбора.
Записник са сваке седнице Управног одбора објављује се на огласној табли Клуба у року од 7
(седам) дана од дана одржавања седнице.

Члан 53.
Мандат Управног одбора престаје:
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1. истеком периода на који је изабран;
2. оставком најмање 4 (четири) члана Управног одбора;
3. изгласавањем неповерења у Скупштини, јавним гласањем, простом већином присутних
чланова, по поднетој писаној иницијативи најмање једне трећине чланова Клуба,
уколико Скупштини присуствује више од једне половине чланова Скупштине.
Управни одбор коме је мандат престао остаје на дужности до избора новог Управног одбора.
На сазивање, одржавање, расправу и одлучивање и објављивање одлука Скупштине на којој се
расправља о неповерењу Управном одбору, сходно се примењују одредбе овог Статута које
прописују сазивање, одржавање, расправу и одлучивање и објављивање одлука редовне
Скупштине.
Чланови Управног одбора могу да поднесу оставку на чланство из личних разлога .Оставка се
обавезно подноси у писменој форми.
Управни одбор на предлог Председника Клуба , може да замени члана Управног одбора због
неактивности, не присуствовању три седнице узастопно.
Управни одбор има овлашћење од Скупштине да може да замени до 1/3 чланова Управног
одбора због оставке, неактивности или смрти, а на предлог Председника.Новоименовани
чланови Управног одбора од стране Управног одбора стичу права и обавезе члана Управног
одбора даном именовања од стране Управног одбора.
Одлуку о именовању новог члана Управног одбора од стране Управног одбора потврђује
Скупштина на првој седници.
Мандат новоизабраном члану Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних
чланова.

Члан 54.
Ради обављања ближег уређивања појединих подручја свог делокруга, Клуб може формирати
комисије, и то:
1. комисију за алпинизам
2. комисију за планинарење и планинарске трансферзале
3. комисију за високогорство
4. комисију за односе са јавношћу и маркетинг
5. комисију за планинарску оријентацију
6. комисију за планински бициклизам
7. и друге комисије складу са законом и овим Статутом.
Комисије чине три члана, Председник и два члана.
Комисије именује и разрешава својом одлуком Управни одбор.
Делокруг рада комисија прописује својом одлуком Управни одбор.
Чланови комисија могу бити сви пунолетни редовни и почасни чланови Клуба.
Један члан Клуба не може бити именован у више од једне комисије.

Члан 55.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Надзорни одбор:
1. контролише финансијско пословање Клуба;
2. контролише годишњи финансијски резултат Клуба;
3. надгледа законитост рада Клуба;
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4. надгледа примену извршење одлука Скупштине, Управног одбора и Већа части;
5. налаже органима Клуба исправљање уочених неправилности;
6. врши и друге послове складу са законом и овим Статутом.

Члан 56.
Мандат Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
Надзорни одбор састоји се од 3 (три) члана, од којих је један председник Надзорног одбора, и
два заменика члана.
Заменици чланова Надзорног одбора имају право расправе и одлучивања на седницама
Надзорног одбора, уколико су чланови Надзорног одбора одсутни или спречени да обављају
своју дужност.
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина, јавним гласањем, са листе предложених
кандидата.
За свој рад, Надзорни одбор одговара Скупштини.

Члан 57.
Надзорни одбор састаје се најмање два пута годишње.
Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора, на своју иницијативу.
Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора и на писани захтев 2 (два)
члана Надзорног одбора.
Седница Надзорног одбора се обавезно сазива и на писани захтев најмање једне трећине
редовних чланова Клуба, у односу на укупан број редовних чланова на дан подношења захтева
за сазивање Надзорног одбора.
Председник Надзорног одбора је у обавези да сазове седницу Надзорног одбора, по захтевима
из става 3. и 4. овог члана, у року од 3 (три) дана од пријема захтева.
Седница Надзорног одбора одржава се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана
сазивања.
Седницама Надзорног одбора може присуствовати Председник, без права одлучивања.

Члан 58.
Начин рада Надзорног одбора утврђује се пословником о раду.
Надзорним одбором руководи председник Надзорног одбора.

Члан 59.
Чланове Надзорног одбора бира Скупштина, јавним гласањем, подизањем руку за предложене
кандидате са листе предложених кандидата за чланове Надзорног одбора.
Сваки пунолетан и пословно способан редован члан Клуба, држављанин Републике Србије,
може бити изабран за члана Надзорног одбора.
Заинтересовани чланови Клуба, подносе писане кандидатуре за чланове Надзорног одбора,
најкасније 3 (три) дана пре одржавања седнице Скупштине, Председнику који обавља дужност у
време одржавања Скупштине.
За чланове Надзорног одбора, Скупштина ће изабрати троје кандидата који добију највише
гласова присутних чланова Скупштине.
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За заменике чланова Надзорног одбора, Скупштина ће изабрати кандидате који буду на
четвртом и петом месту по броју добијених гласова.
У случају да, по броју гласова, буде двоје или више трећепласираних или петопласираних
кандидата, на истој седници, јавним гласањем, Скупштина ће у другом кругу гласања, изабрати
трећег члана Надзорног одбора и другог заменика члана Надзорног одбора.

Члан 60.
Надзорни одбор у обавези је да одржи конститутивну седницу у року од 7 (седам) дана од дана
објављивања овереног записника са Скупштине, на огласној табли Клуба.
На конститутивној седници, Надзорни одбор усваја пословник о раду.
На конститутивној седници, изабрани чланови Надзорног одбора, између себе, бирају
председника Надзорног одбора.
Одлуку о избору председника Надзорног одбора, председник Надзорног одбора је у обавези да
објави на огласној табли Клуба у року од 7 (седам) дана од дана одржавања конститутивне
седнице.

Члан 61.
Надзорни одбор пуноважно одлучује уколико седници Надзорног одбора присуствује најмање
двоје чланова или заменика чланова.
Одлуке Надзорног одбора доносе се простом већином присутних чланова Надзорног одбора.
Одлуке Надзорног одбора, обавезујуће су за Управни одбор.

Члан 62.
Мандат Надзорног одбора престаје:
1. истеком периода на који је изабран;
2. оставком најмање 2 (два) члана и једног заменика члана Надзорног дбора;
3. изгласавањем неповерења у Скупштини, јавним гласањем, простом већином присутних
чланова, по поднетој писаној иницијативи најмање једне трећине чланова, уколико
Скупштини присуствује више од једне половине чланова Скупштине.
Надзорни одбор коме је мандат престао остаје на дужности до избора новог Надзорног одбора.
На сазивање, одржавање, расправу и одлучивање и објављивање одлука Скупштине на којој се
расправља о неповерењу Надзорном одбору, сходно се примењују одредбе овог Статута које
прописују сазивање, одржавање, расправу и одлучивање и објављивање одлука редовне
Скупштине.

Члан 63.
ВЕЋЕ ЧАСТИ
Веће части води првостепене дисциплинске поступке које покрећу органи и чланови Клуба.

Члан 64.
Мандат Већа части траје 4 (четири) године.
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Веће части састоји се од 3 (три) члана, од којих је један председник Већа части, и два заменика
члана.
Заменици чланова Већа части имају право расправе и одлучивања на седницама Већа части,
уколико су чланови о Већа части одсутни или спречени да обављају дужности.
Чланове Већа части бира Скупштина, јавним гласањем, са листе предложених кандидата.
За свој рад, Већа части одговара Скупштини.

Члан 65.
Веће части састаје се по указаној потреби.
Седнице Већа части сазива председник Већа части, у року од 15 (петнаест) дана од дана
пријема захтева за покретање дисциплинског поступка од стране органа или чланова Клуба.
Одлуке Већа части објављују се на огласној табли Клуба и достављају странкама у поступку у
року од 7 (седам) дана од дана доношења.

Члан 66.
Начин рада Већа части утврђује се пословником о раду.
Већем части руководи председник Већа части.

Члан 67.
Чланови Управног одбора и Надзорног одбора не могу бити кандидати за чланове Већа части,
нити чланови Већа части.

Члан 68.
На избор Већа части, сходно се примењују одредбе овог Статута које прописују избор
Надзорног одбора.
Члан 69.
На поступак одлучивања Већа части, сходно се примењују одредбе овог Статута које прописују
одлучивање Надзорног одбора.

Члан 70.
На престанак мандата Већа части и правне последице престанка мандата, сходно се примењују
одредбе овог Статута које прописују престанак мандата Надзорног одбора.

VI ИМОВИНА КЛУБА, НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА
КЛУБА

Члан 71.
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Имовину Клуба чине покретне ствари, материјелна добра и права и новчана средства којима
Клуб управља и располаже.
Имовином Клуба управља и располаже Управни одбор, на основу закона и овог Статута.
Имовина Клуба евидентитра се на начин прописан законом који уређује област рачуноводства и
ревизије.
Имовина Клуба не може се делити члановима.

Члан 72.
Клуб остварује приходе од:
1. чланарине чланова;
2. доприноса чланова;
3. донација и поклона физичких лица, привредних друштава и предузетника;
4. државних органа и организација и јединица локалне самоуправе, на основу спроведених
конкурса за програмске активности;
5. других извора, у складу са законом, а на основу споразума и уговора.

Члан 73.
Приходи и расходи Клуба утврђују се финансијским планом Клуба.
Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са законом који уређује
област рачуноводства и ревизије.
По истеку године, саставља се завршни рачун Клуба.

VII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 74.
Клуб може изрвшити статусне промене, у складу са законом, и то:
1. припајање
2. спајање
3. подела
4. одвајање

Члан 75.
О статусним променама, на основу предлога Управног одбора, најмање једне трећине чланова
Клуба, одлучује Скупштина.
За доношење одлуке о статусној промени, потребна је квалификована већина од више од једне
половине чланова Скупштине.

Члан 76.
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Са имовином Клуба, у случају статусних промена, поступа се у складу са законом који регулише
област спорта.

VIII ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА КЛУБА
Члан 77.
Јавност рада Клуба се обезбеђује јавношћу седница органа и комисија Клуба.
Одлуке органа Клуба објављују се на огласној табли Клуба и у књигама одлука.
Изузетно, одлуком Управног одбора, јавност се може искључити са седница органа и комисија
Клуба када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 78.
Клуб може издавати билтен или гласило.

IX ПОСТУПАК УСВАЈАЊА СТАТУТА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ
АКАТА КЛУБА
Члан 79.
Општи акти Клуба су Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин
одређују одређена питања.

Члан 80.
Општи акти Клуба ступају на снагу даном објављивања на огласној табли Клуба.

Члан 81.
У случају несагласности Статута и општег акта Клуба, примењиваће се одредбе овог Статута.

Члан 82.
Измене и допуне Статута врши Управни одбор који утврђује нацрт измена и допуна и упућује га
на јавну расправу члановима.
Јавна расправа може трајати најмање 15 (петнаест), а највише 30 (тридесет) дана.
Чланови могу доставити примедбе и предлоге на предложени нацрт измена и допуна Статута
Управном одбору у року од 7 (седам) дана од дана окончања јавне расправе.
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Управни одбор у обавези је да одговори на добијене примедбе и предлоге чланова у
(седам) дана од дана пријема примедби и предлога.
Управни одбор може прихватити примедбе и предлоге, и измењени нацрт измена
Статута доставља Скупштини на усвајање.
Управни одбор може одбити примедбе и предлоге чланова на предложени нацрт
допуна Статута, и нацрт у непромењеном облику доставља Скупштини на усвајање.
О изменама Статута одлучује Скупштина квалификованом већином од више од једне
чланова Скупштине.

року од 7
и допуна
измена и
половине

Члан 83.
Остале опште акте Клуба, измене и допуне осталих општих аката Клуба, доносе органи Савеза,
према одредбама овог Статута.

X ПРЕСТАНАК КЛУБА

Члан 84.
Клуб престаје:
1. статусним променама које воде престанку;
2. одлуком Скупштине;
3. ако се утврди да је истекао мандат Председнику или Управном одбору, а да дуже од 60
(шестдесет) дана истека мандата није изабран, у складу да Статутом, нови Председник,
односно Управни одбор, или ако седница Скупштине није одржана у роковима
утврђеним овим Статотом;
4. због изречене мере забране обављања спортских активности и делатности због тога што
не испуњава услове за њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мери не
испуни те услове;
5. ако је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да му је забрањен рад;
6. стечајем;
7. ликвидацијом;
Престанак Клуба на начин из става 1. тачке 1. и тачака 4. до 7. овог члана, спроводи се на начин
прописан законом који регулише област спорта.

Члан 85.
Скупштина доноси одлуку о престанку Клуба, квалификованом већином од више од једне
половине чланова Скупштине.

Члан 86.
У случају престанка Клуба, са имовином, правима и обавезама Клуба поступа се на начин
прописан законом који регулише област спорта.
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XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 87.
Тумачење Статута је у надлежности Скупштине.
Између две седнице Скупштине, Управни одбор може давати мишљење о значењу појединих
одредби Статута.

Члан 88.
Сви општи акти Клуба морају се донети и/или ускладити са овим Статутом у року од 6 (шест)
месеци од дана ступања на снагу Статута.
Управни одбор је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од дана ступања на снагу овог
Статута, отвори књигу чланова, на основу закона који уређује област спорта.
Сви органи Клуба у обавези су да у року од 15 (петнаест) дана од дана ступања на снагу овог
Статута, отворе књиге одлука, на основу закона који уређује област спорта.

Члан 89.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Члан 90.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи предходни Статут.

ПРЕДСЕДНИК

Милан Милојевић
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