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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

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

тексту Одсек) организују се следеће врсте Вежбалишта 

• вежбалишта у склопу курсева и семинара; 

• вежбалишта која имају за циљ подизање кондиције и техничке обучености 
чланова Одсека; 

• показна вежбалишта; 

• спасилачка вежбалишта. 

РАД НА ВЕЖБАЛИШТИМА 

Члан  2. 
План и програм рада на вежбалиштима која се одвијају у склопу курсева и семинара 

одређује вођа курса, односно семинара. 

Члан  3. 
Вежбалишта, не рачунајући она обухваћена Чланом 2., се одржавају по договору 

између вође вежбалишта и пријављених за исто. 

Садржај рада на вежбалиштима одређује Начелништво, уз консултацију са вођама 
вежбалишта и планом рада вежбалишта. 

Вође вежбалишта одређује Начелништво. 

Члан  4. 
Вежбалиште најављује вођа вежбалишта на састанку Одсека, дајући време и место 

одржавања вежбалишта. 

Члан  5. 
Члан Одсека обезбеђује своје учешће на вежбалишту, пријавом за конкретно 

вежбалиште на састанку Одсека. 

Члан  6. 
Вежбалишта се у заказаном термину неће одржавати због више силе или објективних 

околности, а по процени Начелништва, односно вође вежбалишта. 

Члан  7. 
Вођа вежбалишта може унапред одређени садржај рада на вежбалишту прилагодити 

конкретној ситуацији. 

Члан  8. 
У случају спречености да води вежбалиште, вођа вежбалишта мора наћи замену, 

тако да: 

• не доводи у питање одржавање вежбалишта 

• тиме не смањује безбедност рада на вежбалишту 

• не умањује квалитет рада на вежбалишту 
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Члан  9. 
На основу плана рада вежбалишта, вођа вежбалишта одређује врсту и количину 

потребне опреме, и одређује ко задужује и ко носи опрему на вежбалиште. 

Члан  10. 
Вођа вежбалишта може да дозволи рад на вежбалишту члану Одсека који се за 

конкретно вежбалиште није пријавио на састанку Одсека, ако тиме не ремети квалитет рада 
на вежбалишту. 

Члан  11. 
Учесник вежбалишта је дужан да извршава налоге и упутства вође вежбалишта, и 

има право жалбе искључиво после извршења налога или упутства. 

Члан 12. 
Вођа вежбалишта на састанку Одсека подноси усмени и писмени извештај о раду на 

вежбалишту са списком учесника вежбалишта најкасније 10 дана после одржаног 
вежбалишта. 

Члан  13. 
У случају кршења одредби овога Правилника Начелништво прекршиоцу може изрећи 

следеће дисциплинске мере: 

• изрицање јавне опомене на састанку Одсека 

• забрана задуживања опреме на одређено време у трајању од: тридесет дана, 
деведесет дана, шест месеци или условно. 

• суспензија права члана на одређено време у трајању од: тридесет дана, 
деведесет дана, шест месеци или условно. 

• искључење из Одсека у трајању од годину дана или три године 

Збор Одсека може прекршиоца трајно искључити из Одсека. 

Члану Одсека се уручује писмена Одлука о изреченим дисциплинским мерама. 

ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ 

Члан  14. 
О жалбама и примедбама везаним за питања одређена овим Правилником у првом 

степену одлучује Начелништво. 

Рок за подношење жалби је 30 (тридесет) дана од дана подношења писменог 
извештаја са вежбалишта. 

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 његовој жалби, може се жалити 
Надзорном одбору ПСБ или Већу части ПСБ у року од 30 (тридесет) дана од дана писменог 
уручивања одлуке Начелништва. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  15. 
Тумачење овог Правилника врши Начелништво Одсека. 

Члан  16. 
Овај правилник усвојен је на седници Збора Одсека одржаној 25. 4. 2009. године 

Члан  17. 
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 

____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


