На основу члана 53. став 3. тачка 1. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број
10/2016) и члана 13. став 1. тачка 1. Статута Планинарског друштва „Вис“ Лазаревац
од 7.II 2012. године (Пречишћен текст), Скупштина Планинарског друштва „Вис“ Лазаревац, на X V I I редовној седници одржаној 7.II 2017. године, донела је
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ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА „ВИС“ – ЛАЗАРЕВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Планинарско друштво „Вис“ Лазаревац (у даљем тексту: Друштво) је организација
у области спорта и то спортско удружење основано ради бављења планинарством и
другим сличним спортовима у природи.
Друштво има статус удружења.
Члан 2.
Назив Друштва је: Планинарско друштво „Вис“ - Лазаревац.
Скраћени назив Друштва је: ПД „Вис“.
Седиште Друштва је у Лазаревцу, Улица светог Саве 1.
Подручје на коме ће Друштво остваривати своје активности је Република Србија.
Члан 3.
Друштво има својство правног лица.
Члан 4.
Друштво има печат кружног облика, пречника 30 мм.
На печату је кружно исписан текст: Планинарско друштво „Вис“ Лазаревац, а у
средини је постављен амблем Друштва.
Члан 5.
Амблем Друштва се састоји од круга плаве боје у коме је централно постављен
цртеж једнакостраничног троугла зелене боје са заобљеним врхом иза кога се са леве
стране у перспективи (у облику скија) виде узани делови два већа троугла беле боје
такође заобљеног врха.
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Члан 6.
У Друштву се као Дан друштва обележава 3. децембар, дан на који је 1999.
године Друштво основано.
Члан 7.
Друштво је члан Планинарског савеза Србије, Планинарског савеза града Београда
и Савеза спортова општине Лазаревац, а може приступити и другим спортским
удружењима.

II.

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА И ЦИЉЕВИ ДРУШТВА
Члан 8.

Област деловања Друштва и остваривања постављених циљева јесте бављење
планинарством.
Циљеви ради којих је основано Друштво јесу:
1) организовано
и
непосредно
аматерско
бављење
чланова
планинарством, пешачењем, скијањем и другим спортовима и
активностима у природи кроз неорганизовано или организовано
учешће, које има за циљ изражавање или побољшавање физичке
спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа или
постизање резултата на такмичењима свих нивоа;
2) организовање рекреативних пешачких тура, излета, као и краћих
боравака на планинама и другим природним целинама, као и други
начини популаризације боравка и активности у природи;
3) организовање других спортских манифестација са циљем развијања
спортског духа и солидарности међу људима и популаризације
планинарења;
4) обучавање за препознавање и сакупљање гљива (микологија);
5) активности на пољу побољшања услова живота и заштите животне
средине;
6) спортска сарадња са школама, спортским организацијама, као и
другим одговарајућим институцијама.
III.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 9.

У оквиру Друштва може се организовати огранак (секција, подружница), и то као део
Друштва који нема статус правног лица.
Одлуку о организацији дела Друштва у смислу става 1. овог члана доноси Скупштина
Друштва. Одлуком о организацији огранка Друштва утврђује се:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

циљеви организације огранка,
место обављања активности и делатности,
заступник огранка и његова овлашћења,
начин рада огранка,
начин финансирања активности огранка,
друга питања од значаја за активности огранка.

Организовање и активности огранка Друштва не могу имати утицаја на права,
обавезе и одговорности чланова Друштва, утврђене овим статутом, у складу са
законом.
Члан 10.
Стручни рад са члановима Друштва обезбеђује се личним ангажовањем појединих
чланова који испуњавају прописане услове, а по потреби и ангажовањем овлашћених
спортиста – планинара ван Друштва.
IV.

ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 11.

Друштвом управљају његови чланови преко органа Друштва.
Органи Друштва су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Суд части.
За чланове органа из става 2. овог члана, као и за благајника могу бити именовани само
пунолетни чланови Друштва.
1.

Скупштина Друштва
Члан 12.

Скупштину Друштва чине сви пунолетни чланови Друштва.
Седнице Скупштине води председник Друштва.
Члан 13.
Скупштина Друштва:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

усваја Статут Друштва, као и његове измене и допуне;
усваја годишњи програм активности Друштва;
усваја извештај о остварењу годишњег програма активности Друштва;
усваја годишњи финансијски извештај Друштва;
именује и разрешава председника Друштва, као лице овлашћено
за заступање Друштва,
именује и разрешава потпредседнике, начелника за акције, начелника
за техничко-пропагандне послове, секретара Друштва и благајника
Друштва;
именује и разрешава чланове Надзорног одбора;
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8)
9)
10)
11)
12)

именује и разрешава чланове Суда части;
доноси одлуку о удруживању у савезе;
доноси одлуку о статусним променама;
доноси одлуку о престанку рада Друштва;
одлучује о другим питањима у складу са важећим прописима, овим
статутом и другим општим актима Друштва.

Члан 14.
Редовна, годишња седница Скупштине одржава се, по правилу, првог уторка у
месецу фебруару. На редовној седници Скупштине, по правилу:
- разматра се и усваја годишњи финансијски извештај за претходну
годину,
- разматра се и усваја извештај о активностима Друштва у претходној
години,
- разматрају се и усвајају извештаји о раду органа Друштва у
претходној години,
- усваја се програм активности за текућу годину.
Редовну годишњу Скупштину чине чланови Друштва који су то својство
остварили (упис у регистар и плаћање чланарине у складу са посебном одлуком
Управног одбора) током претходне календарске године. Списак чланова Друштва, као
учесника редовне седнице Скупштине, сачињава се са стањем на дан 31.XII
претходне године.
Члан 15.
Ванредна седница Скупштине одржава се на предлог Управног одбора, Надзорне
комисије или најмање трећине чланова Друштва.
Када ванредну седницу захтева Надзорна комисија или трећина чланова Друштва,
ванредна седница се мора одржати најкасније у року од 30 дана од дана
подношења захтева.
Ванредну седницу Скупштине чине чланови Друштва који су то својство остварили
(упис у регистар и плаћање чланарине у складу са посебном одлуком Управног
одбора) за текућу календарску годину. Списак чланова Друштва, као учесника
ванредне седнице Скупштине, сачињава се са стањем на дан који утврди Управни
одбор, а најкасније на десет дана пре дана одржавања седнице.
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2.

Остали органи
Члан 16.

Управни одбор Друштва има седам чланова, и то:
-

председник Друштва, који је и председник Управног одбора,
два потптредседника Друштва, као чланови Управног одбора,
начелник за акције, као члан Управног одбора,
начелник за техничко-пропагандне послове, као члан Управног одбора и
- секретар Друштва, као члан Управног одбора
- председник Комисије за организацију активности за подмладак, као члан
Управног одбора
У случају организовања огранка, члан Управног одбора је и заступник огранка.
Члан 17.
Управни одбор:
1.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

припрема и заказује седнице Скупштине;
предлаже Скупштини статут, као и његове измене и допуне;
предлаже Скупштини доношење одлука и извршава одлуке одбора и
Скупштине
доноси опште акте Друштва, изузев статута;
одлучује о прибављању и употреби средстава Друштва;
доноси одлуке у вези чланства у складу са посебним општим
актом Друштва;
именује чланове комисија потребних за рад Друштва;
доноси пословник о свом раду;
прати реализацију плана активности, по потреби га усклађује са
објективним могућностима и предузима потребне мере за његову
даљу реализацију;
информише чланове Друштва, на редовним састанцима и преко
оглане табле истицањем записника са седница Управног одбора, о
својим активностима и донетим одлукама;
одлучује о другим питањима у складу са важећим прописима,
овим статутом и другим општим актима Друштва.
Члан 18.

Надзорни одбор има председника и два члана.
Надзорни одбор врши контролу финансијског пословања Друштва и сачињавања
финансијских извештаја.
Надзорни одбор одлучује о покретању поступка за накнаду штете коју Друштво
претрпи услед рада својих органа.
Надзорни одбор подноси Скупштини Друштва извештај о питањима из свог
делокруга најмање једанпут годишње, и то на редовној, годишњој седници.
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Члан 19.
Суд части има председника и два члана.
Суд части одлучује о дисциплинској дговорности чланова Друштва у складу са
овим статутом и посебним општим актом.
Члан 20.
Скупштина Друштва, Управни одбор, Надзорни одбор и Суд части одлучују на
седници, већином гласова укупног број чланова.
Одлуке органа Друштва уносе се без одлагања у књигу одлука Друштва и објављују се
на огласној табли Друштва.
Члан 21.
Председник и чланови Управног одбора, Надзорне комисије Друштва, као и Суда
части бирају се на време од две године од дана изборa и по протеку тог времена могу
поново бити бирани.
Поступак кандидовања за чланове органа из става 1. овог члана вршиће се на начин
и у роковима које уређује Управни одбор својим општим актом.
Лица из става 1.овог члана могу бити разрешена своје дужности и пре истека
времена на које су именована, и то на лични захтев, због неактивности,
непоштовања одредби општих аката и одлука донетих у Друштву, као и ако је
њихово укупно понашање у супротности са циљевима и задацима Друштва.
Члан 22.
Седнице Скупштине и органа Друштва су јавне.

IV.

ПОСТУПАК ИЗМЕНА СТАТУТА И ДОНОШЕЊЕ ДРУГИХ АКАТА
Члан 23.

Одлуку о приступању изменама и допунама овог статута доноси Управни одбор
Друштва. Иницијативу за измене и допуне овог статута може дати сваки орган и
сваки члан Друштва.
Измене и допуне овог статута усваја Скупштина на предлог Управног одбора
Друштва.
Сваки члан ПД „Вис“ Лазаревац може поднети писмени образложени предлог, али
најкасније 15 дана пре одржавања Скупштине.
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Члан 24.
Поред Статута, у Друштву се доноси и правилник о безбедности и одговорности у
извођенњу планинарских активности, као и други општи акти, у складу са
важећим прописима, овим статутом и када се то покаже потребним.
V.

ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА
Члан 25.

Друштво заступа председник Друштва.
Председник може дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва или
га одредити да у одређеним пословима представља Друштво.
VI.

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 26.

Јавност рада Друштва остварује се кроз јавност рада органа Друштва, у складу са
одредбом члана 24. овог статута.
Јавност рада Друштва остварује се и кроз:
- постављање и одржавање wеbsite Друштва,
- одржавање огласног паноа постављеног на јавном простору,
- различите презентације и обавештавања у средствима јавног
информисања.
VII.

ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ
Члан 27.

У Друштво се може учланити свако лице под једнаким условима предвиђеним
овим статутом и другим општим актима Друштва.
Статус члана Друштва стиче се:
- подношењем приступнице будућег члана,
- плаћањем чланарине на начин предвиђен одлуком Управногодбора, а за
малолетна лица чланарина не може бити већа од 1/10 просечне зараде на
нивоу Републике Србије.
Приступницу за малолетно лице до 14 година подноси његов законски заступник, уз
претходну оверу потписа, у складу са законом.
Малолетно лице са навршених 14 година подноси приступницу са овереном изјавом о
сагласности законског заступника.
У случају неприхватања приступнице новог члана, одбијено лице може поднети
жалбу Скупштини Друштва.
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Члан 28.
Чланство у Друштву стиче се даном уписа у регистар Друштва.
Друштво води књигу својих чланова.
Члан 29.
Права чланова Друштва су да:
1)

усавршавају своја спортска достигнућа организованим активностима
које обезбеђује Друштво;
2) наступају на акцијама Друштва, и на други начин учествују у раду
Друштва, у складу са општим актима Друштва;
3) одлучују и буду информисани о свим питањима од интереса за
рад Друштва;
4) бирају и буду бирани у органе Друштва.
Члан 30.
Чланство у Друштву престаје:
- смрћу члана,
- престанком рада Друштва,
- својевољним иступањем члана,
- искључењем члана из Друштва.
Члан 31.
Члан може бити искључен из Друштва:
- ако се не придржава одредаба овог статута и других аката Друштва;
- ако се не придржава упутстава вође акције услед чега на акцији
дође до битне повреде дисциплине која је могла произвести или је
произвела угрожавање безбедности неког од учесника акције;
- ако својим укупним понашањем шкоди интересима и угледу Друштва.
Члан 32.
Одлуку о искључењу из Друштва или о примени других мера доноси Суд части као
дисциплински орган по поступку предвиђеним посебним актом Друштва.
Члан 33.
Друштво може именовати за своје почасне чланове лица, физичка и правна, која су
својим активностима и доприносима допринела интересима Друштва.
Почасни чланови не плаћају чланарину и не бирају, нити могу бити бирани у
органе Друштва.
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ПЛАНИРАЊЕ РАДА ДРУШТВА

VIII.

Члан 34.
Друштво доноси годишњи програм својих активности који садржи нарочито:
1) план организованих излета и других похода за чланове Друштва и друге
учеснике;
2) план планинарења и других спортских активности чланова
3) план рада на популаризацији планинарења;
4) план сарадње са другим спортским и осталим организацијама;
5) план других елемената од значаја за рад Друштва.
Члан 35.
Годишњи програм активности доноси Скупштина Друштва.
Годишњи програм активности доноси се на редовној, годишњој седници Скупштине.
Пре доношења годишњег програма активности, Скупштина Друштва обавезно разматра
извештај о остварењу програма активности за претходну годину.

IX.

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА И РАСПОЛАГАЊА
Члан 36.

Друштво стиче имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона,
финансијских субвенција, оставина, камата на улоге и на друге, законом дозвољене
начине.
Члан 37.
Одлуком Управног одбора утврђује се начин плаћања и висина чланарине коју
обавезно плаћају чланови Друштва.
Члан 38.
Друштво има рачун.
Право располагања средствима са рачуна Друштва има председник Друштва и
друга лица која он одреди.

10
X.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
Члан 39.

Одлуку о статусној промени (припајање, спајање, подела), као и о престанку
Друштва доноси Скупштина Друштва.
Члан 40.
У случају престанка Друштва, имовина која преостане након измирења обавеза и
завршетка ликвидације, припашће Планинарском савезу Србије.

XI.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.

Општи акт из члана 21. став 2. овог статута Управни одбор донеће најкасније у року
од шест месеци од дана ступања на снагу овог статута.
Члан 42.
Ступањем на снагу овог статута, престаје да важи Статут Планинарског друштва
„Вис“ Лазаревац – Пречишћен текст, кога је утврдио Управни одбор Друштва на
седници одржаној дана 7.II 2012. године.
Члан 43.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Друштва

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Верица Васиљевић

