ПРАВИЛНИК
О РАДУ
Спелеолошког Одсека
“Петар Бакић”
Планинарског савеза Београда

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Спелеолошки одсек “Петар Бакић” Планинарског савеза Београда (скраћени назив:
Спелеолошки одсек Београда, у даљем тексту Одсек) је један од сталних одсека које је у
складу са чл. 32 статута ПСБ формирао Управни одбор Планинарског савеза Београда (УО
ПСБ)
Одсек окупља све планинаре Планинарског савеза Београда, било индивидуално .ли
кроз секције планинарских друштава ПСБ, који желе да се баве спелеологијом.
Сва планинарска друштва ПСБ, секције планинарских друштава ПСБ, или појединципланинари ПСБ који се баве спелеологијом кроз Одсек дужни су да поштују сва правила
Одсека.

Члан 2.
Одсек своју активност обавља на територији Републике Србије и у иностранству.

Члан 3.
Одсек заступа Начелник Одсека којег на предлог Збора Одсека именује УО ПСБ у
складу са статутом ПСБ. У случају његове спречености, Одсек са свим овлашћењима
Начелника заступа Заменик начелника, биран из редова начелништва, а по одлуци
начелништва.

Члан 4.
Одсек има амблем кружног облика. У средини белог круга се налази силуета слепог
миша раширених крила, црне боје. По унутрашњем ободу тог круга је ћирилични натпис
“Спелеолошки одсек Београда”. Око круга се налази кружни оквир црвене боје.

Члан 5.
Финансијска и материјална средства за свој рад Одсек стиче од:
•

чланарине;

•

спонзорстава;

•

донација;

•

извођењем истраживачких и других радова;

•

дотација;

и на друге начине а у складу са важећим законима и другим правним актима као и
статутом ПСБ.
Финансијско пословање Одсека врши се преко рачуна ПСБ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ОДСЕКА
Члан 6.
Одсек нарочито ради на:
•

истраживању спелеолошких објеката, карстних феномена и планинских
простора;

•

евиденцији података о спелеолошким објектима

•

окупљању заинтересованих лица ради бављења спелеологијом;
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•

одржавању и подизању нивоа обучености и утренираности свог чланства;

•

евиденцији својих чланова и њихових активности у оквиру Одсека;

•

организовању и извођењу семинара и курсева за спелеолошка звања.

ЈАВНОСТ РАДА
Члан 7.
Одсек је дужан да обезбеди јавност свог рада и стално информисање чланова и УО
ПСБ о одлукама и другим актима као и о остваривању других циљева и задатака Одсека.

ОРГАНИ ОДСЕКА
Члан 8.
Органи Одсека су: Збор, Начелништво и Начелник.
Органи управљања у Одсеку су:
•

Збор

•

Начелништво

Збор је највиши орган управљања у Одсеку.
Начелништво је извршни орган Збора.

ЗБОР
Члан 9.
Збор Одсека чине сви чланови Одсека са правом гласа.
Збор врши следеће послове:
•

мења и усваја правилнике Одсека и Пословник о раду Збора, о раду
Начелништва, и одвијању састанака и прослеђује их на верификацију УО
ПСБ.

•

бира и опозива чланове Начелништва Одсека на предлог Начелништва или по
својој иницијативи.

•

усваја годишњи извештај о раду Одсека и план рада Одсека за наредну
годину или план рада за дужи период и прослеђује их УО ПСБ

•

доноси одлуке од значаја за рад Одсека.

•

предлаже УО ПСБ кандидата за Начелника Одсека из редова Начелништва

Члан 10.
Збор сазива Начелништво по сопственој иницијативи или по захтеву УО ПСБ или на
захтев једне трећине чланова Одсека са правом гласа, а најмање једном у току календарске
године.
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Члан 11.
Збор се заказује писменим путем, са предлогом дневног реда и назнаком места и
времена одржавања, а најкраће 2 (две) недеље пре одржавања.

Члан 12.
Збор се одржава према Пословнику о раду Збора, о раду Начелништва и одвијању
састанака Одсека.

НАЧЕЛНИШТВО И НАЧЕЛНИК
Члан 13.
Начелништво се састоји од 5 (пет) чланова, бираних из редова чланова са правом
гласа.

Члан 14.
Мандат чланова начелништва траје 1 (једну) годину.

Члан 15.
Радом Начелништва руководи Начелник Одсека кога на предлог Збора именује УО
ПСБ.
Начелник Одсека обавља и друге дужности
правилницима Одсека и другим нормативним актима.

дефинисане

Статутом

ПСБ,

У случају спречености Начелника, његове дужности обавља Заменик начелника
биран из редова Начелништва, а по одлуци Начелништва, који у том случају располаже свим
овлашћењима као и Начелник.

Члан 16.
Начелништво врши следеће послове:
•

организује активности предвиђене годишњим планом рада;

•

одређује састав испитних комисија за полагање завршног испита на
курсевима у Одсеку;

•

организује и спроводи јавне дискусије о нацртима и предлозима правилника и
других аката Одсека;

•

предлаже УО ПСБ представнике Одсека у вишим организацијама
(Планинарски савез Београда, Комисија за спелеологију Планинарског савеза
Србије, Савез спелеолошких организација Србије, и др.);

•

поставља вршиоце функција у Одсеку (секретара, магационера, благајника,
библиотекара и др.);

•

подноси годишњи извештај о раду Одсека и предлог плана рада Одсека за
наредни период;

•

одлучује о активностима које нису предвиђене годишњим планом рада
Одсека;

•

одлучује о вођама активности, саставу екипе која изводи неку акцију и плану
сваке конкретне активности, а у складу са Правилником о безбедности и
одговорности у извођењу планинарских акција ПСС;
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•

доноси Одлуку о обиму обавезног учешћа чланова са звањима спелеолог и
спелеолог-инструктор у вођењу вежбалишта и учешћа у организовању и
извођењу курсева у Одсеку;

•

организује проверу спелеолошког знања и њен обим за чланове који нису
испунили радни услов;

•

доноси Одлуку о стицању свих права за чланове који су успешно прошли
проверу спелеолошког знања;

•

врши друге послове које му повери или одреди Збор Одсека, који су одређени
правилницима које је донео Збор;

•

информише чланове о раду и одлукама Начелништва.

Начелништво је дужно да размотри иницијативе, предлоге и примедбе које дају
чланови на састанцима Одсека и да предлагаче обавести о заузетом ставу.

Члан 17.
Седнице Начелништва према потреби, а најмање једном месечно заказује Начелник
Одсека, а у случају његове спречености то ради Заменик начелника у складу са чл. 15 овог
Правилника.

Члан 18.
Седнице Начелништва се заказују усменим путем на састанцима Одсека, са
предложеним дневним редом, местом и временом одржавања седнице, а у договору са
члановима Начелништва.
У случају хитности седнице Начелништва могу се заказати и телефонским контактом
са члановима Начелништва.

Члан 19.
Седнице Начелништва се обављају према Пословнику о раду Збора, о раду
Начелништва и одвијању састанака Спелеолошког одсека “Петар Бакић” Планинарског
савеза Београда.

ЧЛАНСТВО
Члан 20.
Чланство у Одсеку је регулисано чл. 2 ст.1 овог правилника и Правилником о
чланству у Спелеолошком одсеку “Петар Бакић” Планинарског савеза Београда.

ЖАЛБЕ И ПРИМЕДБЕ
Члан 21.
О жалбама и примедбама везаним за овај Правилник у првом степену одлучује
Начелништво.
Начелништво мора да разматра жалбу и да о њој донесе одлуку у року од 14
(четрнаест) дана од дана писменог подношења жалбе, као и да о донесеној одлуци писмено
извести члана који је жалбу поднео.
Ако подносилац жалбе није задовољан одлуком Начелништва о својој жалби, може се
жалити Већу Части ПСБ или Надзорном Одбору ПСБ у року од 30 (тридесет) дана од дана
писменог уручивања одлуке Начелништва.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Сва питања која нису регулисана овим Правилником регулишу се другим
правилницима и нормативним актима Одсека, који морају бити у складу са Статутом
Планинарског савеза Београда и овим Правилником.

Члан 23.
Тумачење овог Правилника, других правилника и нормативних аката Одсека врши УО
ПСБ.

Члан 24.
Овај Правилник је урађен у складу са Статутом Планинарског савеза Београда.

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

Члан 26.
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

____________________________
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