На основу члана 17. став 1. тачка 7. Статута Планинарског друштва „Вис“ Лазаревац, на
XCVI седници Управног одбора Планинарског друштва „Вис“ Лазаревац, одржаној
25.12.2019. године, донета је следећа:

ОДЛУКА

I

Формира се Комисија за планинарски бициклизам, као огранак ПД „Вис“ у следећем
саставу:
1. Владан Догањић, председник
2. Мирјана Вулићевић, члан
3. Јован Арсенијевић, члан
4. Зоран Јовановић, члан

Чланови Комисије и бициклисти морају бити чланови друштва.
II Циљ формирања и задаци ове Комисије су:
1. да допринесе популаризација бициклизма као активности;
2. да организује рекреативне бициклистичке туре и излете, при чему врши
координацију активности бициклиста , у складу са утврђеним планом;
3. да организује друге спортске манифестације са циљем развијања спортског духа и
солидарности међу бициклистима;
4. да спроводи активности на пољу побољшања услова безбедности у саобраћају;
5. да оствари спортску сарадњу са школама, спортским организацијама, као и другим
одговарајућим институцијама;
6. да води евиденцију свих чланова-бициклиста, који приликом учлањења до стављају
приступницу на начин како је предвиђено Статутом;
7. да сачини годишњи план активности за бициклисте, који мора бити у складу са
планом активности Друштва и мора бити саставни део годишњег плана активности који
усваја Скупштина;
8. да о изменама плана активности за бициклисте обавести Управни одбор Друштва,
који ће исте размотрити и одобрити;
9. да приликом организације активности бициклиста обезбеди да на сваких 20 и више
учесника који су малолетни мора учествовати, поред вође акције, минимум по
један пунолетни члан Друштва, наставник школе и сл. који непосредно учествују у
активности, осим ако на акцији учествује до 20 учесника, довољно је да вођење и
организацију изводи пунолетни вођа акције;
10. да обезбеди потребне контакте и сарадњу са школама и Домом здравља;
11. доставља Начелнику за акције Друштва;
12. да на крају сваке календарске године сачини писмени Извештај о спроведеним
активностима који доставља Управном одбору Друштва, како би тај извештај био
саставни део извештаја о спроведеним активностима Друштва.

III Чланови Комисије се окупљају и користе за свој рад просторије Друштва, а своје
активности обављају на дестинацијама које су предвиђене планом активности за
бициклисте.
IV Председник ове Комисије бира се на предлог Управног одбора Друштва .
V Активности које организује ова Kомисија се финансирају на исти начин као и Друштво и
све друге активности друштва, а наменски добијена средства за предметне активности
могу бити употребљена само за активности које организује Kомисија за планинарски
бициклизам.
VI За сва друга питања у вези организације и начина спровођења активности за бициклисте
важе одредбе Правилника о начину организовања и безбедности акција.

ПРЕДСЕДНИK

Верица Васиљевић

