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На основу члана 3 и 9 до 17 Закона о удржењима и фондацијама (Сл. Гласник РС број 52/2001) 

и члана 54, 64, 69, 75 и 85. Закона о спорту (Сл. Гласник РС број 4/02)  Скуштина 

Планинарског  друштва "КЛЕКОВАЧА" Приједор на сједници одржаној  27. aприла 2007. 

године у Приједору доноси  
 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА КЛЕКОВАЧА ПРИЈЕДОР 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Планинарско друштво Клековача Приједор, у даљем тексту Друштво, основано је 06.06.1953.  

године, као планинарско друштво одлуком групе грађана и званично регистровано рјешењем 

бр: 9655/54 Народног одбора Среза приједорског СУП од 24.02.1955. Oбнова регистрације у 

Основном Суду Бања Лука Рг: 67/99 као удружење и друштвено-спортска организација 

планинара на подручју општине Приједор. 

 

Члан 2. 

Сједиште Друштва је у Приједору у Улици Краља Петра I Ослободиоца бр. 16. 

 

Члан 3. 

Друштво има свој печат, штамбиљ, знак, амблем и заставу. 

Печат је округлог облика са уписаним називом Планинарско друштво Клековача Приједор и 

знаком цвијета рунолиста у средини. 

Штамбиљ је правоугаоног облика са истим текстом као на печату. 

Визуелни ликовни знак, Амблем Друштва је: неправилног облика у виду планинског вијенца 

са рунолистом у доњем лијевом углу, а компонован је из четири боје бијела симболизује 

планину са снијегом, зелена шуму што је оивичено златно жутом бојом. На зеленој подлози је 

исписан текст ПД-КЛЕКОВАЧА ПРИЈЕДОР. Изнад и у позадини су контуре глобуса земљане 

кугле, са плавом бојом обиљежени меридијани и паралеле.   

Застава је свјетлоплаве боје са знаком планинарског друштва у лијевом горњем углу. 

 

Члан 4. 

Друштво има статус правног лица. 

У правном промету са трећим лицима, друштво има овлаштења утврђена законом. 

 

Члан  5. 

Друштво заступају и представљају предсједник и секретар Друштва, као и лица која овласти 

Предсједништво. 

 

Члан 6. 

Друштво дјелује као јединствена организација. 

Чланови се организују у дружине и секције, као интегралне дијелове Друштва.  

Рад дружина и секција утврђен је посебним Правилником који доноси Скупштина Друштва. 

Дружине и секције нису правна лица. 
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Члан7.  

Рад Друштва је јаван, а заснива се на моралним вриједностима демократског друштва. 

Састанци свих  органа  су отворени за чланство. Јавност рада остварује се давањем обавјести о 

раду Друштва чланству, штампи и другим заинтересованим медијима. 

Информисање јавности о раду Друштва је у надлежности Предсједника и секретара Друштва. 

Чланови се о раду Друштва обавјештавају преко сједница органа Друштва и на огласним 

мјестима. 

Сваки члан Друштва има право увида у документацију, записнике са сједница, те препис  

записника са сједнице органа управљања (и то на свој рачун).  

Јавност се може искључити са сједница органа Друштва због заштите личних података о 

члановима Друштва, те због заштите приватне или пословне тајне. 
 

 

II  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

Члан 8. 

Циљеви Друштва су: 

Развија љубав и потребу за планинарењем и организовано ради на развијању масовног, групног 

и појединачног боравка својих чланова у природи ради спорта и рекреације, развијања 

психофизичких способности, очувања и унапрјеђења здравља и кондиције сваког појединца, 

стицања разноврсних знања о боравку у природи, развијања позитивних међуљудских односа и 

др. 

Упознавање, изучавање и истраживање природе и природног амбијента, као што су природне 

ријеткости, флора и фауна, извори, језера, разни водотоци, пећине и други природни објекти, 

клима и сл. 

Развија еколошку свијест и организује заштиту и уређење планинске природе. 

Код својих чланова и других грађана развија љубав према историјским традицијама и у том 

циљу организује планинарске акције у сарадњи са одговарајућим структурама. 

Код својих чланова потстиче потребу за постизањем врхунских резултата у планинарству. 

Развија способност кретања, оријентисања и боравка у отежаним условима у природи. 

Развија љубав према природи и планини, културним и историјским споменицима и другим 

добрима и своје чланове и грађане учи да их чувају.  

Ствара услове и могућност за боравак у природи а нарочито у планинама и да остварује остале 

циљеве и садржаје из области рекреације и планинарења. 

Ради на успостављању сарадње са другим друштвима. 

 

Члан 9. 

Циљеве и задатке Друштво остварује непосредно преко својих чланова на подручју Републике 

Српске, БиХ и у иностранству кроз сљедеће видове и облике активности: 

Организује боравак у природи кроз: излете, успоне, походе, таборе, слетове, истраживачке и 

друге акције; 

Спортска такмичења по правилима Планинарског савеза РС; 

Стварање услова за масовну планинарску дјелатност; 

Организује курсеве за обуку планинара из алпинизма, оријентације, смучарства, спелеологије 

као видова специјалности и истраживачких акција; 

Организује службе спасавања; 

Ствара материјалну основу за рад Друштва; 

Организује основну и стручну обуку чланства; 

Сарађује и усклађује свој програм активности са програмом Планинарског Савеза као и са 

другим планинарским организацијама; 
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Организује пропагирање и информисање о природним љепотама планинских предјела и 

историјским знаменитостима у планини; 

Гради и одржава властите планинарске објекте; 

У планинарским објекатима ради на побољшању услова смјештаја, прибавља потребну опрему 

за рад Друштва, у својим објектима организује љетовање и зимовање и у сарадњи са другим 

друштвима организује боравак чланова у њиховим објектима; 

Уређује и обиљежава планинарске стазе, путеве и трансверзале, обиљежава планинске врхове и 

друге природне љепоте; 

Формира секције за алпинизам, оријентацију у природи, станицу ГСС, спелеологију, 

смучарство, истраживање природе и др.  

Учествује у планинарским манифестацијама  које се изводе у Републици Српској, БиХ и даље; 

Ради на заштити природе и екологије.  

 

Члан 10. 

Задаци Друштва извршавају се заједничким акцијама свих чланова, акцијама чланова 

појединих дружина, секција, тимова или група Друштва, односно акцијама појединаца-чланова 

Друштва, а уз сагласност Управног одбора.  

Извршење задатака спроводи се планским и организованим радом, на спортском припремању 

дружина, секција, тимова, група и појединаца, као и активностима Друштва, појединих секција 

или појединачних чланова. 

 
 

III  ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ   
   

ПРИЈЕМ  ЧЛАНОВА, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА  

 

Члан 11. 

Чланом Друштва може постати сваки грађанин РС - БиХ, који прихвата и проводи програмска 

начела и поступа у складу са овим Статутом. 

Члан може постати лице које ужива сва грађанска права а пионири и омладина на основу 

сагласности једног од родитеља односно старатеља. 

Учлањење у Друштво је добровољно и стиче се на основу одлуке Управног одбора о пријему.  

Чланство у Друштву може бити редовно и почасно. 

 

Члан 12. 

Чланови могу бити Редовни (активни и помажући) и Почасни. 

Активни чланови су они који активно дјелују и раде у Друштву сходно својим склоностима и 

могућностима као и чланови органа Друштва.  

Помажући чланови су појединци или институције које Друштву помажу, завјештају покретну 

или непокретну имовину и финансијска средства. 

Почасни чланови су они чланови, који су у одређеном периоду дали врло значајан допринос 

раду Друштва и развоју планинарства без обзира дали су били активни или помажући чланови.  

 

Члан 13 

Редовни чланови се добровољно уписују у чланство Друштва, уз редовно плаћање годишње 

чланарине. 

Почасне чланове проглашава Скупштина Друштва на приједлог Управног одбора Друштва.  

Почасним члановима Друштва издаје се повеља о почасном чланству. 
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Члан 14. 

Пријем дјеце у чланство Друштва врши се на основу јавног позива у средствима информисања 

као и другим видовима оглашавања и анимирања грађана. 

Јавни позив објављује Управни одбор Друштва. 

Примљени чланови потписују приступницу на основу које се издаје чланска карта. 

Чланови Друштва плаћају чланарину а виснину чланарине одређује Управни одбор Друштва. 

Друштво води књигу чланова о чијем облику, садржају, начину вођења одлучује Управни 

одбор.  

 

Члан 15. 

Кандидат чији је пријем у Друштво одбијен може поднијети нову молбу за пријем у чланство 

након истека године дана. 

 

Члан 16. 

Чланове Друштва чине планинари : 

- дјеца  (до 14 година), 

- омладина (до 19 година), 

- сениори (преко 19 година) и 

- ветерани (преко 65 година). 

 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ДРУШТВА  

 

Члан 17.                        

Права чланова Друштва су: 

Да активно учествују у раду Друштва у његовим акцијама и манифестацијама. 

Да стичу одређена планинарска знања, планинарске вјештине и звања. 

Да бира и да буде биран у органе, радна тијела, одборе комисије Друштва. 

Да учествује у раду Друштва и његових Органа и радних тијела, уколико је изабран. 

Да буде обавјештен о раду Друштва и његових органа. 

Да стичу одређена, признања и одликовања на начин предвиђен посебним правилима; 

Да учествује у акцијама Друштва у колико задовољава прописане спортске норме, критерије и 

одређене услове за планске планинарске походе и акције. 

Да му се пружи стручна и друга помоћ за испуњење постављених му задатака. 

Да захтијева од Органа Друштва заштиту својих права ако оцијени да су му ускраћена права од 

било кога у Друштву, а која су му  гарантована овим Статутом. 

Да уживају права и повластице које Друштво пружа члановима и да користи права, која 

произилазе из овог Статута и других аката органа Друштва и планинарских организација.  

 

Члан 18. 

Дужности и обавезе  чланова Друштва су: 

Да се придржавају обавеза које произилазе из Статута и других аката Друштва, као и одлука и 

аката виших планинарских организација. 

Да уредно плаћају прописану чланарину. 

Да активно учествују у раду и акцијама Друштва. 

Да чувају планинарске објекте и помажу њиховој изградњи. 

Да чувају флору и фауну подручја по коме се крећу. 

Да проводе одлуке органа Друштва. 

Да редовно и уредно долазе на припреме тимова за разна планинарска такмичења. 
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Да индивидуално и колективно раде на свом спортском уздизању, као и уздизању других 

чланова Друштва. 

Да чувају  и подижу углед Друштва и планинарског покрета како у земљи, тако и у 

иностранству. 

Да дисциплиновано извршава све задатке, које пред њим поставља руководство Друштва, као и 

задужени носиоци планских планинарских активности (вођа похода, експедиције, пута и сл.)  

Да наступа у такмичењима и програмима када за то буде одређен, изузев када за то има ваљано 

оправдање (болест, неодложне обавезе према школи и у другим оправданим случајевима). 

Да чува повјерену му имовину Друштва. 

Да се  у планинарским објектима понаша у складу са утврђеним  кућним редом.  

Непоштивање обавеза из овога члана сматра се тежом повредом овог Статута и повлачи 

одређене дисциплинске мјере. 

                                                                

Члан 19. 

Редовни чланови Друштва не могу без сагласности Управног одбора или секретара Друштва, 

наступати и представљати друга планинарска Друштва. 

Наступима без сагласности чини се тежа повреда овог Статута. 

Чланство у два планинарска Друштва одобрава Управни одбор, својом Одлуком у којој се 

обавезно прописују услови и обавезе тог члана према Друштву.  

 

Члан 20.                                                                                                                                                                  

За вријеме оправданог дужег или краћег одсуства, одласка на студије, службеног путовања, 

служења војног рока и слично, чланство у Друштву мирује. 

 

 

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА У ДРУШТВУ  

   

Члан.21 

Чланство у Друштву престаје : 

Престанком рада Друштва,    

Иступањем из Друштва, 

Искључењем из Друштва: губитком држављанства и грађанских права, због напуштања друга у 

акцији, недисциплине, недовољне бриге о планинарским објектима, намјерног оштећења 

имовине, непоштовањем одлука надлежних органа у раду Друштва, не спровођења програма 

Друштва, недоличног понашања и других поступака којим се наноси штета Друштву. 

 

Иступање: 

Иступање из Друштва је добровољно, при чему члан мора вратити сву задужену опрему и 

имовину.   

Иступање из Друштва се евидентира а члану се на његов захтијев издаје «ИСПИСНИЦА» 

Искључење: 

Искључење  из Друштва изриче се због теже повреде овог Статута, кућног реда планинарског 

објекта, осталих Аката и прописа Друштва.  

 

                                                                    Члан 22. 

Члану Друштва, који је затечен у вршењу теже дисциплинске повреде, односно који је теже 

поврједио интересе и углед Друштва или наводи друге чланове на кршење Статута, може се 

изрећи мјера суспензије (удаљење из Друштва) до окончања поступка Суда части. 

Суспензија не може  ни за једног члана трајати дуже од  30 дана. 
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Одлуку о суспензији доноси предсједник Друштва. 

 

Члан 23. 

Тежом повредом нарочито се сматра: неизвршење договорених планских задатака, неизвршење 

захтјева руководства, кршење кодекса понашања, наношење штете угледу Друштва, наношење 

моралне или материјалне штете и угледу другог члана Друштва.  

Тежом повредом сматра се конзумирање дроге и непримјерених количине алкохола међу 

члановима Друштва, као и уношење истих у  просторије гдје бораве чланови. 

  

Члан 24. 

На основу Закључка Суда части, Одлуку о искључењу доноси Предсједник Друштва. 

На одлуку Предсједника, подносилац пријаве и окривљени имају право жалбе Управном 

одбору. 

Против Одлуке о престанку чланства у Друштву, члан има право уложити жалбу Управном 

одбору Друштва у року 30 дана од дана доношења Одлуке о престанку чланства. 

Одлука Управног одбора је коначна. 

Одлуку о искључењу се доставља Планинарском савезу РС. 

 

  Члан 25. 

Члан Друштва којем је из било ког основа престало чланство у Друштву може затражити 

поновно примање у чланство након истека године дана.  

 

                                                                       Члан 26. 

Члан Друштва одговоран је материјално, за штету коју је намјерно или из крајње непажње   

нанио Друштву и исту треба да надокнади. 

Поступак утврђивања штете и одговорност члана, проводи посебна Комисија коју у оваквим 

случајевима формира Управни одбор својом одлуком. 

                     

                                          

IV  ОРГАНИЗОВАЊЕ У ДРУШТВУ 

 

ДРУЖИНЕ И СЕКЦИЈЕ 

Члан 27. 

У циљу омасовљења, Друштво као организациони облик  дјеловања формира планинарске 

дружине. 

Планинарске дружине могу имати своја управна акта (зависно од броја чланова и указане 

потребе) а своја права и потребе остварују преко  Друштва. 

У циљу стручног усавршавања и оспособљавања и других, спортских потреба у Друштву се 

могу формирати одсјеци, секције, клубови, станице, тимови и екипе и исти могу имати своје 

правилнике, ознаке и  идентификацију.  

 

Члан 28. 

Формирање дружина и секција врши се на основу показаног интересовања чланова, а по 

обезбјеђењу потребних услова за њихов рад, као што су: 

   - обезбјеђење потребног броја чланова и стручних кадрова за рад, 

   - обезбјеђење потребних материјалних услова за рад. 

Видови дјелатности и број секција утврђују се према захтјевима и потребама средине у којој 

Друштво и дружине дјелују, као и потребама чланова.                                                                
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Одлуку о формирању нових, односно реорганизовању постојећих дружина, одсјека, секција, 

клубова, станица, тимова и екипа доноси Управни одбор Друштва. 

 

 

ЗБОР ДРУЖИНЕ И СЕКЦИЈЕ ДРУШТВА  

 

Члан 29 

Збор дружине или секције чине сви чланови дружине или секције.  

Збором руководи предсједник којег бира збор уз сагласност са Управним одбором Друштва. 

Збор расправља о питањима која су од значаја за рад и у том смислу упућује одређене 

приједлоге органима Друштва.  

Збор се састаје према потреби. 

Чланови незадовољни радом дружине, секције, могу уложити жалбу Управном одбору  

Друштва у року од 8  дана од уоченог проблема. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

V   ОРГАНИ  ДРУШТВА 

 

Члан 30.  

    Органи Друштва су: 

- Скупштина Друштва, 

- Савјет Друштва 

- Предсједник, 

- Управни одбор, 

- Секретар, 

- Суд части, 

- Надзорни одбор. 

- Одбор за планинарски дом 

 

 

СКУПШТИНА ДРУШТВА 

 
Члан 31. 

Скупштина је највиши орган управљања Друштва који се конституише на представничком 

принципу.  

Скупштину Друштва чини 31 представник у Скупштини:  

1. Изабрани представници дружина и секција Друштва,                                                               

2. Стари чланови Скупштине 20% због континуитета рада органа Друштва, Одлуком 

Управног одбора, 

    3. Угледни грађани, добротвори, планинари - ветерани и сениори, Одлуком Управног 

одбора,                                                                                             

    4. Представници родитеља малољетних чланова Друштва, Одлуком Управног одбора, 

    5. Представник Општине у Скупштину Друштва, делегира Начелник Општине. 

    6. Представник  Националног парка Козара     

Структуру чланова регулише посебна одлука Скупштине Друштва коју предлаже Управни 

одбор. 

Скупштина као орган Друштва се састаје према потреби, а  најмање  једном годишње. 

Мандат представника у Скупштини траје четири године. 
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Скупштина Друштва када разматра питања значајна за планинарски дом, тада Скупштину 

Друштва сачињавају и чланови Друштва који су заслужни за изградњу, поправку, опремање 

Планинарског дома а према евиденцији Одбора за планинарски дом. 

 

Члан 32. 

Надлежност Скупштине је: 

Доноси Статут, његове измјене и допуне и друге акте одређене Статутом; 

Утврђује основне смјернице развоја Друштва; 

Усваја програм рада, средњорочни програм и финансијски план; 

Усваја извјештај о раду и извјештај о финансијском пословању; 

Бира и разрјешава органе и радна тијела Скупштине Друштва; 

Бира и разрјешава органе и радна тијела друштва; 

Расписује изборе; 

Доноси Одлуке, закључке, препоруке, смјернице, заузима мишљења, те остварује и друге 

задатке произашле из Статута, 

Доноси одлуке о похвалама, наградама и признањима;  

Доноси одлуку о учлањивању Друштва у друге организације и одлуку о сарадњи са другим 

организацијама као и о припајању, раздвајању, трансформацији, престанку и другим статусним 

промјенама Друштва, 

Одлучује о другим питањима која нису у надлежности других органа, 

Одлуке Скупштине Друштва су обавезујуће за све чланове и органе Друштва. 

  

Члан 33. 

Скупштина Друштва ради у сједницама.  

Скупштину Друштва сазива предсједник Скупштине Друштва и предсједава сједницама.  

Сједнице Скупштине, по начину сазивања и намјени, могу бити редовне и ванредне. 

Редовна Скупштина одржава се по потреби а најмање једном годишње.  

Предсједник Скупштине сазива редовну Скупштину 14 (четрнаест) дана прије одржавања исте 

уз обавјест о мјесту одржавања и дневном реду Скупштине.  

Члановима Скупштине се доставља и потребан материјал најмање 7 (седам) дана прије 

одржавања Скупштине, а чланство се обавјештава о датуму, мјесту, времену одржавања и 

дневном реду сједнице Скупштине, путем  огласа и у просторијама Друштва. 

 

Члан 34. 

Ванредна Скупштина одржава се због ванредних околности као што су велика повреда 

Статута, блокиран рад Друштва. 

Ванредне сједнице се одржавају према потреби Одлуком предсједника Скупштине. 

Захтијев за одржавање Ванредне Скупштине подносе: Управни одбор, Надзорни одбор или 

једна трећина чланства Скупштине Друштва. Ако су испуњени предвиђени услови за 

одржавање Ванредне Скупштине, Предсједник Скупштине у року од 45 дана заказује сједницу. 

Ванредну Скупштина расправља и доноси одлуке или ставове само о предметима и питањима 

због којих је сазвана. 

За Ванредну Скупштину достава потребних материјала за рад врши се најмање 10 (десет) дана 

прије одржавања сједнице Скупштине.  

 

Члан 35. 

Скупштина Друштва пуноважно ради и одлучује ако сједници присуствује више од половине 

изабраних представника чланова Скупштине. 
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Ако у вријеме одређено за почетак рада Скупштине није присутан потребан број чланова, 

почетак засједања се одгађа за 30 (тридесет) минута, а након тога Скупштина дјелује и 

одлучује ако је присутна најмање 1/3 укупног чланства. Скупштина доноси одлуке простом 

већином присутних чланова. 

Почасни чланови могу учествовати у раду Скупштине, али без права гласа. 

Скупштина Друштва у правилу одлучује јавним гласањем 

О појединим питањима на захтијев најмање 1/3 присутних чланова Скупштина може одлучити 

да гласа тајно. 

 

Члан 36. 

Право гласа сваког члана провјерава се у књизи чланства Друштва и списку чланова 

Скупштине, изабраних представника у Скупштину. 

Сједницом Скупштине предсједава и руководи предсједник Скупштине Друштва.  

У одсутности предсједника Скупштине сједницу отвара лице које он овласти или најстарији 

члан  Скупштине. 

На сједници се води записник, чији саставни дио може бити и звучни запис. 

 

Члан 37. 

Скупштина Друштва бира: Предсједника Скупштине, Предсједника Друштва, Управни одбор 

Друштва, Секретара Друштва,  Надзорни одбор, Суд части. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

 
                                                                     Члан 38. 

Предсједник Скупштине Друштва бира се на четири године. 

Предсједник Скупштине: 

Сазива и руководи сједницом Скупштине Друштва,  

Учествује у припреми сједнице Скупштине,  

Потписује акта из своје надлежности. 

Предсједник Скупштине Друштва повремено по потреби а на основу указане потребе учествује 

у раду органа и радних тијела Друштва. 

 

САВЈЕТ ДРУШТВА 

Члан 39. 

Савјет Друштва је савјетодавни орган Друштва. 

Савјет Друштва ради у сједницама, састаје се по потреби а најмање једном годишње. 

Савјет  расправља о битним питањима од интереса за развој Друштва и планинарског спорта, 

доноси препоруке и даје смјернице у циљу унапређења рада Друштва и постизања бољих 

резултата. 

Чланови Савјета Друштва су сва лица која су у предходном периоду обављала руководну 

дужност у Друштву (бивши предсједници и секретари Друштва, предсједници Скупштина, и 

чланови ветерани,) 

Чланови Савјета су и сениори који су остварили значајне планинарске резултате или су 

заслужни за развој Друштва о чему одлучује Управни одбор. 

Савјет Друштва сазива и предсједава на сједницама Предсједник Друштва. 

Члану Савјета Друштва додјељује се Повеља о чланству у Савјету. 
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ПРЕДСЈЕДНИК ДРУШТВА 

 

Члан 40. 

Предсједник Друштва има сљедећа права и обавезе: 

Предлаже Скупштини годишњи Програм рада, финансијски план и подноси извјештај о раду 

Друштва. 

Покреће питања обавеза за реализацију финансијског плана и предлаже Управном одбору и 

Скупштини  Друштва потребне мјере за његову реализацију.  

Потписује акта и документе Друштва.  

Спроводи политику, закључке и одлуке донесене од стране Скупштине  

Стара се о извршењу одлука, закључака и препорука које доносе органи управљања.  

Обуставља од извршења акта и одлуке органа Друштва који су у супротности са позитивним 

прописима и предузима мјере у смислу доношења правно ваљаних аката. 

Стара се о спровођењу одлука Скупштине Друштва и учествује у обезбјеђењу потребних 

средства за реализацију програма рада Друштва.  

Врши усмјеравање и контролу утрошка материјалних средстава.  

Предлаже и одлучује о додјели признања из своје надлежности;  

Одлучује по Закључцима Суда части, 

Предлаже Скупштини кандидате за чланове Управног одбора Друштва, на основу 

прикупљених приједлога.  

Предсједник Друштва у року до 45 дана по избору и преузимању дужности, доноси Одлуку о 

редовном избору 2 (два) члана у Управни одбор Друштва.  

Предлаже Управном одбору кооптирање чланова Управног одбора  ако изабрани чланови не 

обављају своју функцију. 

Заказује сједнице и руководи радом Управног одбора Друштва.  

Усмјерава рад представника Друштва у Планинарском савезу и  другим организацијама.  

Предсједник  Друштва представља Друштво у односима са другим организацијама. 

Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима Друштва. 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

 

Члан 41.  

Предсједник Друштва руководи радом Управног одбора. 

Управни одбор је извршни орган Скупштине и има 7 чланова. 

Управни одбор чине: Предсједник Друштва и чланови Управног одбора.  

Поред Предсједника Друштва, у састав Управног одбора Скупштина бира 4 (четири) члана, док 

2 (два) члана кооптира Предсједник Друштва својом Одлуком у року од 45 дана по избору и 

преузимању дужности.  

Управни одбор бира потпредсједника из свог састава, по потреби. 

Управни одбор управља радом Друштва и за свој рад одговара Скупштини Друштва.    

Мандат Управног одбора  је 4 (четири) године, 

Чланови Управног одбора су уједно помоћници Предсједнику Друштва за: Развој 

планинарских дисциплина (алпинизам, спортска оријентација, спортска пењања, спелелогија и 

сл.); Образовање рад са дјецом и омладином (практична обука, исхрана у природи, прва помоћ, 

оријентација и сл.); Излети, боравак и истраживање у природи; Екологија, очување и 

унапређења природе, маркирање и уређење планинских стаза; Планинарски дом; Финансије; 

Маркетинг, издавачка дјелатност и односи са јавношћу.  
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               Члан 42. 

Управни одбор Друштва: 

Припрема сједнице Скупштине Друштва; 

Планира, обезбјеђује средства организује и спроводи акције Друштва; 

Припрема сједнице Скупштине Друштва; 

Припрема измјене и допуне Статута и доноси интерне акте и одговарајуће Правилнике;  

Спроводи политику, закључке и друге одлуке које доноси Скупштина Друштва; 

Обезбјеђује средства за финансирање и рад Друштва;  

Управља имовином Друштва; 

Разматра извјештаје дружина и секција о раду за протекли период и припрема Извјештај о раду 

Друштва; 

Предлаже Програм активности и План за наредну годину; 

Подноси финансијски извјештај и извјештај о раду Друштва; 

Предлаже и одлучује о додјели признања; 

Одлучује по Закључцима Суда части;      

Доноси акта о расподјели финансијских средстава;  

Доноси кућни ред за Планинарси дом и рад Клуба;  

Прати и анализира рад планинарских дружина и секција, доноси препоруке о раду и одлучује о 

формирању нових дружина и секција; 

Врши надзор и контролу рада инструктора, тренера и других сарадника; 

Доноси одлуку о пријему нових чланова Друштва; 

Обавјештава начелника Општине о планинарским акцијама и походима Друштва и 

представљању Општине; 

Ангажује спољне сараднике за рад у Друштву (тренери, инструктори, вођење књиговодства, 

стручно руковођење тимовима, екипама  и друго); 

Доноси пословник о раду Управног одбора; 

Именује благајника Друштва; 

Бира Радна тијела Друштва; 

Бира представнике Друштва за Планинарски савез и у друге организације а који су у обавези 

редовно подносити Извјештај о свом раду у тим организацијама, 

Одлучује о кориштењу и употреби имовине Друштва; 

Обавља и друге послове које му у надлежност стави Скупштина Друштва.  

 

Разматра: 

Сва текућа питања  из домена дјелатности Друштва, 

Приједлоге, сугестије, представке и жалбе чланова Друштва и доноси одлуке по тим питањима, 

Усваја извјештаје комисија и других сталних или повремених радних тијела Друштва. 

Управни одбор може донијети одлуку из надлежности Скупштине, али се она мора потврдити 

на првом засједању Скупштине Друштва. 

Сједнице Управног одбора су у принципу јавне а јавност рада се утврђује на почетку засједања. 

 

Члан 43. 

О питањима из своје надлежности Управни одбор одлучује на сједницама којима присуствује 

натполовична већина, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. 

Сједнице Управног одбора сазива и њима руководи предсједник Друштва, а у његовој 

одсутности потпредсједник у Управном одбору.   
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Члан 44. 

Управни одбор може  по својој одлуци кооптирати три члана у Управни одбор (из редова 

чланова Друштва), ако изабрани чланови не обављају своју функцију, а о истом извјештава 

Скупштину на првом  засједању.  

У случају опозива члана Управног одбора на његово мјесто бира се други члан, чији мандат 

траје до истека мандата осталих чланова Управног одбора. 

 

 

РАДНА ТИЈЕЛА, ОДБОРИ И КОМИСИЈЕ 

 

Члан 45. 

Управни одбор као и Скупштина Друштва могу именовати комисије и радна тијела и повјерити 

им извршавање појединих послова из своје надлежности. 

Друштво има стална и привремена радна тијела одборе и комисије. 

Број чланова и структуру радних тијела, одбора и комисија одређује орган који их именује.  

Мандат чланова радних тијела, одбора и комисија траје четири године или до извршења 

задатака за које су именовани, односно до подношења извештаја о раду Органу који их је 

именовао. 

Орган Друштва који је именовао радно тијело доноси закључак о престанку њеног рада. 

 

 

СЕКРЕТАР  

    

                Члан 46. 

Скупштина Друштва бира Секретара Друштва из свог састава. 

Мандат секретара друштва је четири године. 

Секретар друштва представља Друштво из своје надлежности и мијења предсједника Друштва 

у његовом одсуству у односу на друге организације.  

Секретар има сљедећа права и обавезе:  

Ради на организационим и  административно – техничким  пословима; 

Извршава одлуке и закључке Скупштине и Управног одбора и координира рад органа 

Скупштине и Управног одбора; 

Припрема и извршава послове и задатке непосредно за рад Скупштине и Управног одбора; 

Потписује чланске карте; 

Води матичну евиденцију чланства; 

Налогодавац је по финансијском плану Друштва; 

Обавља стручне послове Друштва; 

Врши и друге послове и задатке који су од интереса за Друштво. 

 

 

СУД ЧАСТИ  

 

Члан 47. 

Планинар који поврједи планинарску етику и одредбе овог Статута, одговара пред Судом 

части. 

Суд части има три члана од којих је један предсједник. 

Чланове Суда части и предсједника бира Скупштина Друштва на мандат од четири године. 

Одлуке Суда части доносе се на сједницама већином гласова. 

Суд ради у сједницама, састаје се по потреби, а најмање једанпут годишње. 
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Суд части примјењује овај Статут, правилник о раду Суда части, правилник о одговорности 

планинара и правилник Планинарског савеза. 

 

Члан 48. 

Због повреде планинарске етике, кодекса понашања планинара и кршења одредаба овог 

Статута, члановима Друштва могу се изрећи следеће мјере : 

- опомена, 

- јавна опомена, 

- забрана учествовања у акција Друштва у трајању од 6 мјесеци до 1 године, 

- искључење из Друштва. 

 

Против одлуке о изрицању дисциплинских мјера члан Друштва може у року од 8 дана уложити 

жалбу Управном одбору Друштва. 

Одлука Управног одбора, по жалби је коначна. 

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

 

Члан 49. 

Надзорни одбор је самостални орган Друштва и броји три члана. 

Чланове Надзорног одбора и предсједника бира Скупштина Друштва на мандат од четири 

године. 

Предсједник Надзорног одбора има право присуствовати раду Управног одбора без права 

одлучивања. 

 

Члан 50. 

Надзорни одбор врши надзор на спровођењу одлука и закључака Скупштине у погледу 

примјене нормативних аката Друштва,  финансијско материјалног пословања  и остваривања 

права и обавеза чланова Друштва. 

Надзорни одбор има обавезу да о уоченим негативним појавама обавјести Предсједника 

Друштва а по потреби и Предсједника Скупштине уз захтјев за предузимање одговарајућих 

мјера.  

Органи Друштва дужни су члановима Надзорног одбора ставити на располагање потребну 

документацију и пружити помоћ у вршењу контроле, те су обавезни размотрити налазе 

Надзорног одбора. 

Надзорни одбор се састаје по потреби, а најмање једанпут годишње и исти подноси Извјештај о 

свом раду Скупштини Друштва. 

 

 

ОДБОР ЗА ПЛАНИНАРСКИ ДОМ 

 

Члан 51. 

Одбор за Планинарски дом је орган Друштва. 

Одбор је за свој рад одговоран Предсједнику и Управном одбору.   

Предсједник Одбора је члан Управног одбора Друштва одговоран за планинарски дом и 

представља друштво из своје надлежности. 

Скупштина Друштва бира дио чланова у Одбор а Предсједник Друштва на приједлог 

Предсједника Одбора кооптира и друге чланове потребане за рад Одбора.  
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Одбор се стара о поправци, обнови, изградњи, опремању и употреби Планинарског дома 

Котловача, уређењу и заштити околине дома. 

 

 

VI  ИЗБОРИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

 

Члан 52. 

У остваривању утврђених принципа кадровске политике, Друштво ће обезбједити да се на 

одговорне функције и органе предлажу и бирају кадрови који имају стручне и радне 

квалификације, а који својим моралним опредјељењима и понашањем уживају углед и 

повјерење средине у којој живе и раде. 

 

Члан 53. 

Кадровска комисија Друштва носилац је утврђених принципа кадровске политике и врши 

утврђивање приједлога кандидата  за избор. 

Кадровску комисију Друштва сачињавају: предсједник Скупштине, предсједник Друштва и 

предсједник Суда части.  

Кадровска комисија Друштва је истовремено и изборна комисија за Изборну Скупштину 

Друштва и врши прелагање кадровских рјешења и кандидата за избор.   

 

Члан 54. 

О избору и именовању кандидата за руководне дужности Друштва спроводи се консултација у 

Друштву и са Општином Приједор.  

О избору кандидата за руководне дужности у дружинама, секцијама врши се консултација са 

Управним одбором Друштва. 

Планинари на својим састанцима предлажу кандидате за органе у дружинама, секцијама, клубу 

Друштва. 

 

Члан 55. 

Уколико се у органе Друштва предлаже већи број кандидата од броја који се бира, изабрани су 

они кандидати који су добили највећи број гласова. Ако два или више кандидата добију исти 

број гласова, тада се гласање понавља за особе с једнаким бројем гласова. 

Међутим, уколико се у наведене органе предлаже онолико кандидата колико се и бира, 

изабрани су они кандидати који су добили апсолутну већину гласова гласачког тијела.  

За избор предсједника Друштва потребна је надполовична већина гласова присутних. У случају 

да ни један кандидат не постигне надполовичну већину гласова, гласање се понавља, с тим да 

су кандидати двојица која су у предходном гласању освојила највећи број гласова. 

 

Члан 56. 

Верификацију мандата за сваког члана  Скупштине даје Управни одбор Друштва. 

Скупштина почиње са радом ако је пристутна надполовична већина чланова Скупштине, а 

пуноважна одлука је донесена уколико за њу гласа више од половине присутних чланова. 
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VII     СРЕДСТВА  ЗА  ОБАВЉАЊЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ  ДРУШТВА  И  НАЧИН 

           ПОДНОШЕЊА  ФИНАНСИЈСКОГ  ИЗВЈЕШТАЈА  И  ИЗВЈЕШТАЈА  О  РАДУ  

 

 

Члан 57. 

Имовину Друштва чине материјална средства (планинарски објекти, опрема, намјештај) 

финансијска средства из буџетских дотација, добровољни прилози и поклони који имају 

новчану вриједност, субвенције и уговори са физичким и правним лицима, приходи од камата, 

дивиденди, добити од капитала, закупнина, хонорара и сличних извора пасивног прихода.  

Приход стечен путем остваривања циљева и активности Друштва, чланарина и остали приходи 

остварени законитим кориштењем имовине и средстава Друштва. 

Расподјела средстава из претходног става врши се према посебној одлуци Управног одбора 

Друштва.  

Имовином Друштва управља и располаже Управни одбор Друштва. 

Предсједник и секретар Друштва имају наредбодавно право у располагању имовином Друштва 

као и она лица која овласти Управни одбор, чији потписи као и потпис Предсједника и 

секретара се депонују у складу са Законом у надлежним институцијама.  

Распоред средстава се врши Финансијским планом 

Одлуку о кориштењу средстава у складу са Законом доноси Управни одбор Друштва. 

Скупштина  је орган који надзире законито коришћење средстава Друштва. 

Друштво води пословне књиге у складу са законом. 

 

Члан 58. 

За потписивање образаца платног промета овлаштени су Предсједник и Секретар Друштва као 

и лица која овласти Управни одбор Друштва.  

 

Члан 59. 

Друштво води пословне књиге у складу са Законом. 

Пословне књиге и књиговодствене евиденције се уређују и воде тако да органима управљања, 

надзора и друге контроле омогуће несметан увид у кориштење и располагање средствима за 

рад и финансијско пословање. 

 

Члан 60. 

Предсједник Друштва, Управни одбор, Надзорни одбор, Секретар Друштва, Суд части и Одбор 

за планинарски дом подносе Скупштини Друштва годишњи извјештај о раду. 

 

 

VIII   ПЛАНИРАЊЕ 

 

Члан 61. 

Друштво има годишњи програм рада, финансијски план и дугорочни план рада који доноси 

Скупштина на приједлог Управног одбора. 

У дугорочном плану дају се смјернице и основни правци развоја активности Друштва. 

Годишњи програм рада заснива се на утврђеном дугорочном програму а финансијски план 

утврђује се сходно потребама Друштва. 
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Програм рада се може мијењати зависно од финансијске ситуације и других оправданих 

случајева. 

Одлуку о промјени годишњег програма рада доноси Управни одбор Друштва уз консултацију 

са Предсједником Скупштине. 

Сагласност са  промјенама програма рада даје Скупштина на годишњој сједници. 

 

 

IX   УДРУЖИВАЊЕ 

 

Члан 62. 

Друштво може одлуком Скупштине ступати у одговарајуће планинарске Савезе и 

Организације. 

Удруживањем Друштво мора да чува свој идентитет. 

   

 

X  НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  

 

Члан 63. 

Друштво, ради стимулисања рада, афирмације и захвалности, може заслужним организацијама 

и појединцима додјељивати награде, признања и похвале. 

Све похвале и награде које Друштво додјељује, рангиране су на основу Правилника о 

наградама и признањима, којег доноси Управни одбор. 

  

 

XI  ПЛАНИНАРСКИ ДОМ 

 

Члан 64. 

Планинарски дом и локалитет Котловача на Козари је у трајном кориштењу и употреби 

Друштва. 

Планинари као и друга лица који су својим личним радом, финансијским и материјалним 

учешћем допринјели изградњи, обнови поправци и опремању Планинарског дома Котловача 

имају право одлучивања о свим питањима од интереса за Планинарски дом. Ова лица 

сачињавају Интересну скупштину планинарског дома и пуноправно учествују у сједници 

Скупштине Друштва када се разматра питање од значаја за Планинарски дом.  

 

Члан 65. 

Планом мјера и активности обнове Планинарског дома, Пословником о раду и Програмом  

рада Одбора уредиће се остала питања  из ове области. 

 

 

XII  ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА И ПОСТУПАЊЕ  

        СА ИМОВИНОМ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА 

 

Члан 66. 

У случају престанка рада Друштва на основу Одлуке Скупштине двотрећинском већином као и 

у случајевима утврђеним позитивним законима у Републици Српској, покретна имовина 

Друштва се додјељује сродним осрганизацијама и Црвеном Крсту а некретнине СО Приједор. 
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XIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 67. 

Статут је основни општи акт Друштва. 

Други општи акти не могу бити у супротности са Статутом. 

 

Члан 68 

Измјене и допуне овог Статута врши се на начин и по поступку предвиђеном за његово 

доношење. 

Иницијативу за измјене и допуне овог Статута могу дати Управни одбор Друштва, Надзорни 

одбор или најмање 1/3 редовних чланова Друштва. 

 

Члан 69. 

Ради обављања послова своје надлежности Друштво може запослити раднике на одређено или 

неодређено радно вријеме, у складу са позитивним Законским прописима у Републици 

Српској. 

 

Члан 70. 

Аутентично тумачење овог Статута даје Скупштина Друштва. 

Између двије Скупштине тумачење одредби Статута за одређени случај даје Управни одбор 

Друштва.  

  

Члан 71. 

Овај Статут ступа на снагу даном доношења на Скупштини Друштва 27. априла 2007. године, 

када престаје важност старог Статута донешеног 23.04.1999. године, Регистрованог у 

Основном Суду Бања Лука, Рјешењем  Rg 67/99 od 13.05.1999. године.  

 

Члан  72. 

Статут може промјенити и допунити само Скупштина Друштва својом одлуком. 

 

 

 

 

 

Број:  01-04-27-02/07                                                                         Предсједник Скупштине, 

Датум:  27. април 2007. године                                                                       Рајко Леканић 


