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На основу члана 38. и 53. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011 и 99/2011), члана 9. до 15. Статута Планинарског савеза Србије, Скупштина
Планинарског клуба „ПОБЕДА“ Београд (даље: Скупштина), на својој седници одржаној
24.03.2012. године, усвојила је

СТАТУТ
ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА „ПОБЕДА“ БЕОГРАД
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Планинарски клуб „ПОБЕДА“ Београд (даље: ПК) је правни следбеник Планинарског
друштва „ПОБЕДА“, основаног 1948. године.
ПК је спортска организација чланова добровољно, самостално, неполитички и недобитно
удружених ради остваривања циљева и активности одређених овим статутом, а у складу са
Статутом Планинарског савеза Србије.
Члан 2.
Назив ПК је: ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ПОБЕДА“ БЕОГРАД.
Седиште ПК је: БЕОГРАД, Мачванска 8.
Скраћеница ПК је: ПК „ПОБЕДА“ БЕОГРАД.
Назив ПК на енглеском језику је: MOUNTAINEERING CLUB ’’POBEDA’’ BELGRADE.
Члан 3.
ПK је спортско удружење које има својство правног лица и уписује се у регистар у складу са
законом.
ПК представља и заступа председник клуба, на основу одлуке Скупштине, а у његовом
одсуству потпредседник или секретар, по овлашћењу председника. У случају трајне
спречености председника, дужност председника врши потпредседник клуба.
Члан 4.
ПК има свој печат, штамбиљ, знак и химну.
Печат ПК је округлог облика, пречника 30 мм у којем је, по ободу, ћирилицом уписано:
ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ, а по средини „ПОБЕДА“ БЕОГРАД.
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У печат је латиницом, на исти начин, уписан одговарајући текст на енглеском језику.
Штамбиљ клуба је четвртастог облика, 55х20мм, на коме пише:
ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ПОБЕДА“
БР.
20
ГОД.
БЕОГРАД
Текст и ноте химне су утврђене посебним правилником који предлаже Управни одбор, а
доноси Скупштина.
Члан 5.
ПК има заштићени знак и заставу чији je изглед утврђен Правилником о изгледу и
коришћењу знака и заставе, који предлаже Управни одбор, а усваја Скупштина.
Члан 6.
ПК је члан Планинарског савеза Србије, Планинарског савеза Београда, Оријентиринг савеза
Србије, Оријентиринг савеза Београда, а може бити члан других националних,
територијалних и међународних спортских удружења.
Члан 7.
Циљеви ПК су да :
-

-

окупља чланове свих узраста, грађане који желе да своје интересовање за спорт,
рекреацију, обуку у планинарским вештинама и знању, дружење и друго остварују у
природи;
навикава чланове и друге грађане, првенствено омладину, на активан боравак у
природи, поштовање природних лепота и културних знаменитости;
кроз планинарску активност развија скромност, самосталност, другарство и
дисциплину, узајамност и међусобно поштовање;
остварује материјалне и друге услове за боравак у природи;
одржава и развија добре планинарске обичаје и навике;
извршава и друге активности које су везане за здраво коришћење слободног времена
у природи;
развија изворне и техничке планинарске дисциплине и оријентиринг;
подстиче развој спортских такмичења у планинарским дисциплинама и
оријентирингу;
подстиче развој квалитетних спортиста свих узраста, посебно млађих перспективних
категорија.
Члан 8.

Садржај активности ПК:
-

вођење евиденције својих чланова;
вођење евиденције чланова по специјалистичким активностима клуба;
организовање планинарских излета, похода, успона, сусрета, маршева, таборовања,
манифестација, експедиција, течајева, семинара;
организовање планинарских оријентационих, оријентиринг и других такмичења у
планинарским спортским дисциплинама и учествовању на њима;
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-

организовање стручног оспособљавања чланства;
управљање, одржавање и вођење евиденције планинарских објекта;
изградњу, опремање, означавање и евидентирање планинарских терена, (стаза);
развијање бриге за очување природе и човекове околине код својих чланова;
издавање и набављање опреме и стручне литературе за своје чланове и вођење
евиденције о њој;
организовање и спровођење маркетиншких делатности;
развијање и подстицање добровољног планинарског рада и деловања;
организовање предавања, изложби и других планинарских активности;
прикупљање и чување предмета, дарова, признања и докумената која се односе на
рад ПК.
Члан 9.

ПК располаже имовином и средствима које има, у складу са законом.
ПК располаже следећим планинарским објектима:
-

власник је планинарског дома на Рајцу „Душан Јовановић – Чика Душко“;
корисник је планинарске куће на Сувобору „Добра вода“ (власник је земљорадничка
задруга „Кадина Лука“ из Кадине Луке);
корисник је планинарских терена - планинарских стаза на Рајцу и власник
трансверзале „Чика Душкове рајачке стазе“.

ПК као власник, односно корисник ових планинарских објеката, исте, сагласно Закону о
спорту, пријављује у евиденцију која се води код надлежног ограна.
Члан 10.
Ради омогућавања и унапређивања планинарских активности, ПК може у планинарским
објектима на Рајцу и Сувобору да обавља смештај лица и врши друге услуге у складу са
законским прописима.
Члан 11.
ПК изражава заједничке интересе својих чланова у односима са другим спортским
организацијама, друштвима, територијалним, националним савезима, и у том циљу сарађује
са њима.
У остваривању својих циљева, ПК сарађује са организацијама за обављање спортске
делатности, државним органима и организацијама, организацијама локалне самоуправе и
другим заинтересованим организацијама, школама, факултетима, васпитним и другим
установама и појединцима.
Члан 12.
Све активности у ПК обављају се добровољно и јавно. Сви који обављају активности у ПК
одговорни су за благовремено обављање поверених задатака и задужења.
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Члан 13.
ПК може основати огранке.
Огранци делују сходно овом статуту.
ПК води евиденцију о формираним огранцима у складу са чланом 35. Закона о спорту.
Члан 14.
Огранак има најмање 10 чланова.
Огранак нема својство правног лица.
Огранак доноси Правила о раду у складу са овим статутом, која усваја Управни одбор ПК
„Победа“.
ЧЛАНСТВО
Члан 15.
Чланови Клуба су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Клубу, у складу са овим
статутом.
Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити.
Свако лице може под једнаким условима утврђеним овим статутом да постане члан Клуба.
Физичко лице може бити члан Клуба независно од година старости, у складу са законом и
овим статутом.
Члан Клуба може постати и страни држављанин.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није навршило 14
година, даје малолетно лице, уз претходну писмену сагласност родитеља, односно
старатеља.
Члан 16.
Чланови клуба су оснивачи и лица која накнадно приступе клубу у складу са овим статутом.
ПК води књигу чланова у складу са Законом о спорту.
Чланство се доказује чланском књижицом и маркицом планинарског савеза за текућу
годину, оверену печатом ПК.
Припадност клубу је основ за изборне функције, вођење акција и за учешће у такмичарским
активностима.
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Члан 17.
Члан може да промени планинарски клуб. Приликом преласка, дужан је да на увид клубу
достави оверену исписницу са унетим подацима о евентуално добијеним звањима и
признањима, као и до тада изреченим дисциплинским мерама.
Члану против кога је покренут дисциплински поступак не може се издати исписница до
окончања тог поступка и истека евентуално изречених мера.
Члан 18.
Члан ПК има право да:
-

учествује у раду ПК и остваривању циљева и програма;
учествује у доношењу одлука;
бира и буде биран у све органе ПК и савеза;
даје предлоге и иницијативе за рад ПК;
остварује сва права и повластице које дају планинарске организације својим
члановима.
Члан 19.

Дужности чланова ПК су да:
-

делују у складу са Статутом и правилницима и чувају углед ПК;
уредно плаћају чланарину;
негују добре међусобне односе сарадње са другим планинарима и да се придржавају
планинарске етике;
чувају планинарске објекте и планинарске терене и у границама могућности помажу
њихово одржавање, изградњу и обнову;
чувају и придржавају се мера за заштиту животне средине.
Члан 20.

Чланство у клубу престаје:
-

иступањем из ПК на основу писмене изјаве о иступању, поднетој Управном одбору;
неплаћањем чланарине за текућу календарску годину;
искључењем на основу правоснажне одлуке Већа части;
губитком живота.

Престанком својства члана ПК престаје и мандат члана у органима и радним телима ПК и
савезима у којима је изабран као представник ПК.
ОРГАНИ КЛУБА
Члан 21.
Органи ПК су:
- Скупштина;
- Председник;
- Управни одбор;
- Надзорни одбор;
- Веће части.
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Чланови органа ПК одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују ПК, ако
такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из претходног става овог члана не сносе одговорност чланови који су били против
доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Члан 22.
Мандат Председника, Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части је једна година.
СКУПШТИНА
Члан 23.
Највиши орган ПК је Скупштина.
Скупштину чине сви чланови ПК.
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице се одржавају једном годишње, а ванредне по потреби.
Скупштину сазива Председник клуба.
Седница се заказује писменим путем најмање 15 дана пре одржавања, објављивањем на
огласној табли у просторијама ПК, на сајту, а по могућности и у средствима јавног
информисања.
Истовремено са заказивањем објављује се и дневни ред, место и време одржавања.
На предлог групе од најмање 30 чланова, претходно достављеног Управном одбору и који је
објављен на огласној табли, најмање 15 дана пре одржавања седнице Скупштина бира:
-

Председника;
Управни одбор;
Надзорни одбор;
Веће части;
Савет ПК.
Члан 24.

Скупштина се може одржати ако истој у заказано времене почетка седнице присуствује
најмање 100 чланова.
Уколико у заказано време почетка нема кворума, Скупштина почиње са радом и пуноправно
одлучује након 30 минута, ако је присутно најмање 75 чланова.
Скупштина одлучује већином присутних чланова. Гласање се врши јавно, ако Скупштина
другачије не одлучи.
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Скупштином руководи радно председништво које бира Скупштина.
Ванредну Скупштину сазива Председник ПК по одлуци Управног одбора, Надзорног одбора
или на захтев најмање 50 чланова ПК, у року од 30 дана од пријема захтева или својом
одлуком.
Ванредна Скупштина расправља и одлучује само о питањима због којих је и сазвана.
Рад Скупштине ја јаван. О раду се води записник који потписује председавајући и
записничар, а оверавају два за то изабрана члана.
Члан 25.
Надлежности Скупштине:
-

усваја извештаје о раду органа ПК;
доноси Статут, односно његове измене и допуне и даје тумачење Статута;
именује и разрешава лица овлашћена за заступање клуба;
бира председника и чланове - саставе Управног, Надзорног одбора и Већа части;
одлучује о разрешењу изабраних органа ПК или њихових чланова, по истеку њихових
мандата и у случају када су поднели оставке;
одлучује као другостепени орган по жалбама на одлуке Већа части клуба;
доноси Пословник о раду Скупштине;
доноси Правилник о раду Већа части клуба;
усваја финансијске извештаје за претходну годину;
доноси програме и финансијски план за наредну годину;
доноси годишње планове;
утврђује програмску оријентацију ПК за наредни период;
утврђује политику коришћења и одржавања планинарских објеката;
одлучује о престанку рада ПК;
одлучује о удруживању ПК са другим планинарским клубовима и спортским
организацијама;
оснива фондове и доноси смернице о њиховом коришћењу;
одлучује о начину коришћења и одржавања имовине ПК;
одлучује о похвалама и другим признањима за постигнуте спортске резултате и
допринос раду клуба;
расправља и одлучује о другим пословима ако сматра да су значајни за унапређење
рада ПК.
Члан 26.

Уколико при избору председника и чланова органа клуба у првом круга гласања није
изабран председник, односно потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања, за
све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом кругу гласања
није изабран потребан број, кандидовање се понавља.
О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице
Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском
већином присутних делегата.
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Чланови Скупштине одлучује јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном
за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.
О предлогу одлука чланови Скупштине изјашњавају се, по правилу, јавним гласањем са: „за",
„против" и као „уздржан“.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 27.
Највиши орган ПК између две Скупштине је Управни одбор.
Чланови Управног одбора се бирају из састава ПК, са листе предложених кандидата.
Управни одбор (УО) се састоји од седам чланова и шест заменика чланова.
Управни одбор сачињавају:
-

Председник ПК, уједно и Председник Управног одбора;
Потпредседник ПК, уједно и потпредседник Управног одбора;
Секретар;
Начелник за планинарско-спортске активности;
Председник одбора за материјално-финансијско пословање;
Председник одбора за пропаганду, културу и образовање;
Председник Одбора за дом „Душан Јовановић – Чика Душко“, на Рајцу.

Начин рада Управног одбора уређује се Пословником о раду.
Члан 28.
Ради успешног остваривања задатака ПК, Управни одбор образује одборе и комисије, бира
њихове руководиоце и чланове и усклађује њихов рад.
Начин рада и задаци одбора и комисија уређују се посебним правилницима.
Члан 29.
Управни одбор одлучује на седници на којој је присутно више од половине чланова Управног
одбора, већином гласова присутних чланова.
Заменици потпредседника, секретара, начелника и председника одбора су чланови Управног
одбора, активно учествују у раду Управног одбора, али без права гласа када су чланови
Управног одбора које они замењују присутни на седницама.
На седницама Управног одбора учествују представници Надзорног одбора и Већа части, без
права гласа.
Зависно од значаја и хитности питања о коме се одлучивало, Председник ПК и Управни
одбор могу иницирати сазивање ванредне Скупштине ПК, на начин предвиђен овим
статутом, која одлучује о спорном питању.
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Члан 30.
Надлежности Управног одбора су да:
-

-

спроводи одлуке и смернице Скупштине;
припрема за Скупштину извештаје, документа и друге материјале;
припрема предлог финансијског плана;
доноси одлуку о висини чланарине;
одлучује о ценама коришћења планинарских објеката;
одлучује о ценама за продају стручне и друге планинарске литературе, сувенира и
планинарске опреме;
именује и разрешава комисије, одборе, као и друга радна тела;
доноси по потреби пословнике, правилнике и упутства за рад одбора, комисија, и
друге акте од интереса за рад ПК;
решава и друга питања од интереса за рад ПК у складу са одлуком Скупштине;
обавља текуће и друге послове ПК;
најмање једанпут годишње врши анализу свог рада;
управља имовином ПК у складу са прописима, општим актима и овлашћењима;
по потреби доноси правилник о управљању имовином друштва;
развија сарадњу са планинарским и другим организацијама;
одређује кандидате за представнике у савезима и другим спортским организацијама;
контактира и сарађује са планинарским и другим спортским организацијама у земљи
и иностранству;
организује школовање и усавршавање чланова клубова и савеза, чији је члан ПК;
организује такмичења, предавања, спортске манифестације и скупове;
одлучује о формирању екипа и одређивању појединаца за такмичења у планинарским
и другим спортским дисциплинама;
води евиденцију о резултатима својих такмичара и такмичења;
води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и доноси све
одлуке у вези са тим;
одлучује о висини уплата у поједине фондове;
одлучује о свим исплатама које спроводи овлашћено лице;
посебним правилником прописује у којим случајевима појединим члановима ПК
може бити исплаћена новчана награда, као и које трошкове им ПК надокнађује и
у ком износу;
додељује планинарска признања на предлог Комисије за награде и признања;
решава и сва остала питања која су од интереса за клуб, а не спадају у искључиву
надлежност Скупштине.

О раду седница Управног одбора води се записник који потписују Председник и Секретар ПК.
Члан 31.
Управни одбор ПК се по правилу састаје једанпут недељно.
ПРЕДСЕДНИК
Члан 32.
Председник ПК кога бира Скупштина уједно је и Председник Управног одбора.
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Председник ПК:
-

представља и заступа ПК;
одговара за рад ПК, поштовање закона и Статута;
усклађује рад одбора и комисија;
председава седницама Управног одбора;
подноси Скупштини годишњи извештај о раду ПК и предлаже програм рада за
наредну годину;
руководи финансијама клуба и финансијски је налогодавац;
обавља и друге послове одређене овим статутом, а одређене послове из свог
делокруга Председник може пренети на потпредседника и/или члана Управног
одбора.

Председник ПК може поднети оставку Скупштини, а ако то уради, дужан је да закаже
седницу Скупштине у року од највише 30 дана од дана подношења оставке.
У случају подношења оставке од стране Председника ПК, Скупштина ће на својој првој
наредној седници разматрати оставку и, у случају њеног усвајања, изабрати новог
Председника.
Потпредседник
Члан 33.
ПК има једног потпредседника који је уједно и потпредседник Управног одбора.
Потпредседник клуба замењује Председника у свим његовим правима и обавезама у случају
његовог одсуства и у случајевима предвиђеним законом.
Секретар
Члан 34.
Секретар ПК је члан и секретар Управног одбора.
Секретар клуба:
-

заступа ПК у имовинским и другим правним пословима;
заједно са Председником је финансијски налогодавац и одговоран је за извршење
финансијског плана;
организује и контролише обављање стручних послова у ПК и предузима мере за
њихово унапређење;
издаје решења за службена путовања у земљи и иностранству по одобрењу
Председника ПК;
стара се о припремама седница органа ПК и извршавању одлука и других аката тих
органа;
обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима ПК.
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Начелник за планинарске спортске активности
Члан 35.
Начелник ПК је члан Управног одбора.
Начелник ПК руководи Начелништвом које, поред њега, чине руководиоци комисија за
планинарске спортске активности.
Начелништво подстиче и координира планинарске спортске активности и утврђује
годишње планове спортских активности и предлоге планова акција.
На предлог начелника, Управни одбор именује ужи састав Начелништва од 5 чланова.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 36.
Надзорни одбор (НО) чине: председник, два члана и два заменика.
Председника и састав НО бира Скупштина ПК.
Чланови Надзорног одбора не могу бити истовремено и чланови других органа ПК.
Надзорни одбор доноси Пословник о раду.
НО надгледа и контролише материјално-финансијско пословање ПК и врши надзор над
спровођењем одлука и смерница Скупштине, над радом Управног одбора, сектора, комисија
и над пословањем објеката ПК, и у том циљу:
-

врши контролу материјалног и финансијског пословања, годишњи преглед имовине
ПК и планинарских објеката ПК;
стара се да не буде противправног присвајања имовине и несавесног пословања
појединаца и органа ПК;
прегледа периодичне обрачуне и завршни рачун;
врши преглед рада и благајне ПК, економата и пословања планинарских објеката;
води записник о свом раду.

У случају битне повреде Статута ПК или закона које учине органи ПК, а на предлог
Надзорног одбора их не отклоне у задатом року, Надзорни одбор може да иницира или
сазове ванредну Скупштину у складу са чланом 24. став 5. и 6. овог статута.
Сви органи ПК дужни су, да на захтев Надзорног одбора, ставе на увид потребне документе и
податке.
Надзорни одбор о својим налазима обавештава Управни одбор, а извештај подноси
Скупштини ПК.
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ВЕЋЕ ЧАСТИ
Члан 37.
Прекршаје одредби Статута и планинарског кодекса разматра Веће части (ВЧ).
Веће части чине: председник, два члана и два заменика.
Председника и састав Већа части бира Скупштина ПК.
Чланови Већа части не могу бити истовремено и чланови других органа ПК.
Веће части покреће дисциплински поступак на предлог Надзорног или Управног одбора, а
иницијативу може да покрене и сваки члан ПК.
У току поступка, Веће части може суспендовати оног према коме се води поступак, до
доношења коначне одлуке Већа части или Скупштине ПК.
Веће части или Скупштина ПК у другом степену може донети следеће одлуке:
-

Одбацити захтев или жалбу;
Одбити захтев или жалбу као неосновану, у целини или делимично;
Усвојити захтев, у целини или делимично;
Усвојити жалбу и поништити или преиначити ожалбену одлуку.

Због повреда закона или Статута ПК, односно планинарског кодекса, Веће части може члану
ПК изрећи једну од следећих мера:
-

интерну опомену;
јавну опомену;
посебну обавезу;
забрану обављања неке активности на одређено време од 1 до 4 године или трајно;
искључење из ПК на одређено време од 1 до 4 године или трајно.

Своју одлуку Веће части доноси у саставу од најмање три члана, већином гласова.
Веће части ПК доноси Пословник о раду Већа части.
Веће части делује на основу Правилника о раду Већа части Планинарског савеза Србије.
Жалба против одлуке Већа части ПК подноси се писменим путем Скупштини ПК, коју решава
на првој наредној седници Скупштине ПК.
Одлука Скупштине ПК је коначна.
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САВЕТ ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА
Члан 38.
Савет ПК је саветодавни орган који разматра најзначајнија питања рада и развоја ПК и
изражава мишљење о њима Скупштини и Управном одбору.
Савет ПК чине искусни и дугогодишњи чланови ПК, других планинарских, спортских и
других организација и савеза.
Савет се састаје према потреби.
Савет бира председника савета из својих редова.
ФИНАНСИРАЊЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И
РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ
Члан 39.
ПК остварује приходе од:
-

чланарине;
остварених пројеката добијених на конкурсу;
средстава из буџета намењених остваривању програма ПК;
доприноса и помоћи предузећа, других организација и грађана;
спонзора и донатора;
прихода од имовине чији је власник и којом располаже (планинарски дом,
планинарска кућа);
поклона;
издавачке, информативне, водичке, туристичке и маркетиншке делатности;
организације такмичења;
средстава добијених од савеза (чији је члан) за реализацију својих активности;
наследних права.
Члан 40.

ПК има отворене рачуне код изабраних банака.
Управни одбор располаже средствима на рачуну и материјалним средствима у духу доброг
домаћина.
Члан 41.
Материјално-финансијска средства ПК су:
-

основна средства;
непокретна и покретна имовина и новчана средства;
обртна средства;
фондови и друга наменска средства.

Основна средства ПК чине планинарски објекти, друга непокретна имовина, као и друге
ствари и предмети који се по постојећим прописима сматрају основним средствима.
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Планинарски објекти немају својство правног лица.
Планинарску опрему и инвентар ПК чине ствари које не улазе у основна средства.
Члан 42.
Материјално-финансијско пословање ПК, као и послови планинарских објеката, обављају се
сагласно важећим прописима о материјално-финансијском пословању.
Члан 43.
За потписивање докумената којим се користе финансијска и материјална средства ПК,
овлашћен је Председник ПК и један до два члана Управног одбора које Управни одбор
одреди.
Одлуку о исплатама, до износа утврђених од стране Управног одбора, доноси Председник
ПК или овлашћено лице.
Члан 44.
Сви послови у ПК обављају се добровољно и по правилу без новчане накнаде.
Трошкови које члан ПК има радећи у корист ПК, по налогу Председника, односно Управног
одбора ПК, по правилу се надокнађују.
За обављање материјално-финансијских и других сличних послова који захтевају значајније
и временски дуже ангажовање, члану ПК може се, по одлуци Управног одбора, исплаћивати
новчана награда.
Члан 45.
Чланови ПК, на које се односе одлуке у вези ст. 3 чл. 44. овог статута, не могу доносити
одлуке, нити бити у органима који одлучују о раду и пословању ПК.
Члан 46.
Имовина ПК може да се користи једино за остваривање циљева утврђених Статутом.
Имовина ПК не може се делити његовим члановима.
Приходи остварени обављањем делатности ПК користе се искључиво за остваривање
статутарних циљева ПК.
Одредбе ставова 1. – 3. овог члана не односе се на давање члановима пригодних награда и
накнада оправданих трошкова насталих остваривањем циљева ПК (путни трошкови,
дневнице, трошкови преноћишта и сл.), испуњавање обавеза према члановима уговорених у
складу са Законом о спорту и исплату зарада запосленима.
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ЈАВНОСТ РАДА
Члан 47.
Рад ПК је јаван.
Јавност рада загарантована је тиме да су састанци на којима се расправља о раду ПК
доступни свим члановима и грађанима и да су чланови редовно информисани о извршеним
задацима.
Члан 48.
ПК обавештава јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и електронских
средстава.
ПК организује конференције за штампу и друге облике јавног обавештавања са циљем
упознавања јавности о свом раду и организованим акцијама.
Члан 49.
Чланови ПК имају право да буду информисани о раду и пословању ПК, као и другим
питањима значајним за ту област.
ПРИЗНАЊА
Члан 50.
ПК додељује признања члановима, другим физичким и правним лицима:
-

на подручју развијања планинарства и других спортских активности;
за дугогодишњи активан рад у ПК и савезима;
за изузетне успехе који подижу углед ПК у земљи и иностранству.
Члан 51.

Признања које додељује ПК за нарочите и изузетне заслуге су:
-

именовање за почасног члана;
похвала;
друга признања у складу са правилником и закључцима Скупштине ПК, односно
Управног одбора.
Члан 52.

Почасно чланство ПК је највеће признање које ПК може доделити свом члану за посебне
заслуге, који је својим радом значајно допринео раду и развоју ПК, као и лицу које има
знатне заслуге за унапређење планинарства.
ПК ванредно може доделити ово признање и другом лицу за изузетне заслуге и доприносе.
ПК ово признање додељује на Скупштини.
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ПРЕСТАНАК РАДА ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА
Члан 53.
ПК престаје са радом:
-

одлуком Скупштине, у складу са Законом о спорту;
спајањем са другим клубом или спортском организацијом.

У случају спајања ПК са другим клубом или спортском организацијом, имовина постаје
заједничка својина удружених чланова, што се утврђује споразумом.
Ако ПК престане са радом одлуком Скупштине, његова средства и имовина, после
подмиривања обавеза, преносе се на коришћење недобитној спортској организацији, у
складу са чланом 77. Закона о спорту.
Члан 54.
У случају престанка рада ПК, Председник или за то овлашћено лице од стране Скупштине, у
року од 30 дана извештава надлежне органе ради брисања из регистра.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
Сви пратећи акти ПК морају се донети и ускладити са одредбама овог статута у року од једне
године од дана његовог ступања на снагу.
Члан 56.
Даном усвајања овог статута престаје да важи Статут ПД „Победа“, усвојен на Скупштини
одржаној 16.12.1997. године.
Члан 57.
Статут ПК ступа на снагу даном усвајања.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
П.К. „ПОБЕДА“
Владислав Матковић

