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ЧЛАНСТВО 

Члан  1. 
У Спелеолошком одсеку “Петар Бакић” Планинарског савеза Београда (у даљем 

тексту Одсек) постоје две категорије чланства: 

• члан и 

• почасни члан. 

Члан  2. 
Да би постало члан у Одсеку лице мора да испуни следеће услове: 

• да има завршен основни курс спелеологије по програму обуке Одсека, или 
програму одговарајућег садржаја уз обавезну проверу знања. 

• да попуни приступницу у 2 (два) примерка (од којих се један чува у Одсеку, а 
други у УО ПСБ); 

• да има плаћену планинарску маркицу као доказ о плаћеној чланарини неког од 
планинарских друштава Планинарског савеза Београда за текућу годину. 

• да плати чланарину Одсеку и 

• да је држављанин Републике Србије. 

Верификацију програма обуке и проверу знања из ст.1 овог члана врши трочлана 
комисија коју именује Начелништво Одсека. 

Члан  3. 
Члан Одсека (у даљем тексту члан) је лице које поседује чланску карту Одсека 

оверену за текућу годину. 

Члан  4. 
За сваког члана у архиви Одсека води се лични евиденциони картон са подацима који 

су дати у приступници и евиденција о његовом учешћу у активностима Одсека, а на основу 
извештаја вођа активности. 

Члан  5. 
Чланство у Одсеку престаје: 

• неплаћањем чланарине; 

• иступањем из чланства у Одсеку; 

• искључењем из Одсека; 

• смрћу. 

ЧЛАНСКА КАРТА И ЧЛАНАРИНА 

Члан  6. 
Чланска карта Одсека садржи основне информације о Одсеку, амблем Одсека, 

основне личне и спелеолошке податке о члану са његовом фотографијом, рубрике за оверу 
чланства и кодекс понашања чланова Одсека. 

Оверу чланства у чланској карти својим потписом врши Начелник Одсека, или 
Заменик начелника у складу са чл. 15 ст. 3 Правилника о раду Спелеолошког одсека “Петар 
Бакић” Планинарског савеза Београда, а печатом технички секретар ПСБ. 
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Члан  7. 
Висину чланарине и начин наплате одређује Начелништво Одсека. 

Чланови Одсека плаћају чланарину за сваку календарску годину. 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 

Члан  8. 
Чланови који су у претходне две узастопне календарске године испунили радни услов 

као чланови Одсека, а који у текућој години имају плаћену чланарину и испуњен радни 
услов, имају следећа права и дужности: 

• право гласа; 

• право да буду бирани на функције у органима управљања, као и на друге 
функције у Одсеку, и да буду бирани за представнике Одсека у вишим 
организацијама и савезима чији је Одсек, односно Планинарски савез 
Београда члан;  

• да учествују у активностима које Одсек организује; 

• да задужују материјално-техничка средства Одсека; 

• да поштују, спроводе и извршавају одредбе правилника и других нормативних 
аката Одсека, као и одлуке органа управљања и вођа активности у Одсеку; 

• да чувају углед Одсека и 

• да редовно плаћају чланарину. 

Члан  9. 
Сви остали чланови имају сва права наведена у претходном члану овог Правилника 

осим: 

• право гласа; 

• да буду бирани; 

Чланови који нису испунили радни услов и стога немају сва права, а положили су 
педходно за једно од спелеолошких звања која прописује Комисија за спелеологију 
Планинарског савеза Србије, уколико желе да радни услов испуне: морају писмено да се 
обрате Начелништву Одсека. Начелништво Одсека потом одређује обим ангажовања и рок 
за њихово спровођење, проверу спелеолошког знања, као и начин спровођења ових 
обавеза.  Након тога, Начелништво је дужно да у року од 7 (седам) дана донесе Одлуку о 
стицању свих права за оне чланове који су успешно прошли наведену проверу. 

На овакав начин чланови могу стећи сва права само једном у току свог чланства у 
Одсеку. 

Збор Одсека може донети Одлуку о стицању свих права за чланове Одсека који нису 
испунили радни услов, а на њихов писмени захтев и образложење. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАДНИ УСЛОВ 

Члан 10. 
 Да би могао да испуни критеријуме за добијање радног услова члан Одсека је 
предходно морао да положи за једно од спелеолошких звања. 

 Постоје 4 (четири) спелеолошка звања која прописује КС ПСС, а то су: 

• спелеолог приправник; 

• млађи спелеолог; 

• спелеолог и 

• инструктор спелеологије. 

Члан  11. 
Да би испунио радни услов, члан са звањем спелеолог-приправник треба да: 

• учествује на вежбалиштима у обиму који прописује Начелништво на основу 
броја одржаних вежбалишта од предходне седнице Збора Одсека и 

• учествује на акцијама (истраживачког, рекогносцирајућег, показног, тренинг, 
спасилачког или експедициског типа), на којима треба да скупи најмање 3 (три) 
радна дана (без пута). 

Члан  12. 
Да би испунио радни услов, члан са звањем млађи спелеолог треба да: 

• учествује на вежбалиштима у обиму који прописује Начелништво на основу 
броја одржаних вежбалишта од предходне седнице Збора Одсека; 

• води одређени број вежбалишта који се дефинише одлуком Начелништва за 
сваку календарску годину; 

• учествује на најмање 2 (две) акције (истраживачког, рекогносцирајућег, 
показног, тренинг, спасилачког или експедициског типа), од чега једну мора да 
води, а на којима треба да скупи најмање три радна дана (без пута) и 

• учествује у организовању и извођењу курсева у Одсеку, а обим ове обавезе се 
дефинише одлуком Начелништва за сваку календарску годину. 

Члан  13. 
Да би испунио радни услов, члан са звањем спелеолог треба да: 

• учествује на вежбалиштима у обиму који прописује Начелништво на основу 
броја одржаних вежбалишта од предходне седнице Збора; 

• води одређени број вежбалишта који се дефинише одлуком Начелништва за 
сваку календарску годину; 

• учествује на најмање 2 (две) акције (истраживачког, рекогносцирајућег, 
показног, тренинг, спасилачког или експедициског типа), од чега једну мора да 
води, а на којима треба да скупи најмање три радна дана (без пута) и 

• учествује у организовању и извођењу курсева у Одсеку, а обим ове обавезе се 
дефинише одлуком Начелништва за сваку календарску годину. 
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Члан  14. 
Члан са звањем инструктор спелеологије, да би испунио радни услов, треба да: 

• води одређени број вежбалишта, а обим ове обавезе се дефинише одлуком 
Начелништва за сваку календарску годину; 

• учествује на најмање 2 (две) акције (истраживачког, тренинг, показниг, 
спасилачког, рекогносцирајућег типа или експедицијског типа), од којих ће у 
једној бити вођа екипе или водити једну такву акцију и 

• учествује у организовању и извођењу курсева у Одсеку, а обим ове обавезе се 
дефинише одлуком Начелништва за сваку календарску годину. 

ПРОЦЕДУРА ОВЕРЕ РАДНОГ УСЛОВА 

Члан  15. 
Начелништво је дужно да на крају сваке календарске године, у оквиру извештаја о 

раду, представи списак чланова са њиховим учешћем у активностима Одсека на основу 
података из личног евиденционог картона и на основу извештаја вођа активности, уз 
констатацију који су чланови испунили радни услов. 

Према потреби се и током године може представити овакав списак са пресеком 
активности чланова. 

ПОЧАСНИ ЧЛАН 

Члан  16. 
Почасни члан је лице које је својим радом посебно допринело резултатима и развоју 

спелеологије у Одсеку. 

Статус почасног члана додељује Збор Одсека, а на основу предлога Начелништва. 

Почасном члану се издаје почасна чланска карта Одсека, на којој је јасно истакнут 
његов статус чланства. Чланска карта почасном члану се не оверава сваке године, већ је 
увек важећа од тренутка издавања. 

Почасни члан није обавезан да плаћа чланарину Одсека да би оверио своје чланство 
у Одсеку. 

Почасни члан не мора да оверава радни услов. 

Почасни члан може учествовати у активностима Одсека на које је позван и у складу 
са тим користити материјално-техничка средства Одсека. 

Почасни члан да би стекао сва права као и члан са правом гласа мора да испуни 
радни услов у складу са својим спелеолошким звањем, а на његов писмени захтев. 

ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ 

Члан  17. 
О жалбама и примедбама везаним за испуњење радног услова и о питањима 

везаним за стицање права чланова Одсека у првом степену одлучује Начелништво. 

Рок за подношење жалби је 30 (тридесет) дана од дана подношења извештаја, 
односно списка чланова са њиховим учешћем у активностима Одсека и констатације који су 
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чланови Одсека испунили радни услов, односно, од доношења Одлуке о стицању свих права 
за чланове који су успешно прошли проверу спелеолошког знања. 

Начелништво мора да разматра жалбу и да о њој донесе одлуку у року од 14 
(четрнаест) дана од дана када му се писмено поднесе жалба, као и да о донесеној одлуци 
писмено извести члана који се жалио. 

Ако члан није задовољан одлуком Начелништва о својој жалби, може се жалити 
Надзорном одбору ПСБ или Већу части ПСБ у року од 30 (тридесет) дана од дана писменог 
уручивања одлуке Начелништва. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  18. 
Тумачење овог Правилника врши Начелништво. 

Члан  19. 
Овај Правилник усвојен је на седници Збора Одсека одржаној 25. 4. 2009. године. 

Члан  20. 
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана верификације од стране УО 

ПСБ. 

у Београду, 
_______________ 2009. године 

Начелник  
Спелеолошког одсека “Петар Бакић” 

Планинарског савеза Београда 

Милорад Марковић 

____________________________ 

 
 


