
На основу члана 40. став 2 и члана 55. став 3 тачка 1, а у складу са обавезама из члана 181. став  1. Закона о
спорту („Сл. Гласник“ РС, бр.10/16 ) и члана 52. Статута Планинарског Савеза Београда од 26.01.2017.године,
Збор  Спелеолошког  Одсека  Планинарског  Савеза  Београда на  седници  одржаној дана 17.12.  2019.  године,
усвојио је:

ПРАВИЛНИК
О РАДУ СПЕЛЕОЛОШКОГ ОДСЕКА  „ПЕТАР БАКИЋ“

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Спелеолошки  Одсек  „Петар  Бакић“  Планинарског  Савеза  Београда (у  даљем  тексту:  Одсек)  је
добровољни  и непрофитни одсек  формиран  у  оквиру  Планинарског  Савеза  Београда  ради
организованог бављења спелеологијом чланова планинарских организација на територији Београда.

1. Назив и седиште Одсека

Члан 2
Назив Одсека је: Спелеолошки Одсек Планинарског Савеза Београда „Петар Бакић“
Скраћени назив Одсека је: СОБ.
Седиште Одсека је у Београду, а према распореду просторија Планинарског Савеза Београда.

2. Правни статус

Члан 3
Одсек је  спортско  удружење,  са  правима,  обавезама  и  одговорностима  утврђеним  Статутом
Планинарског Савеза Београда.

3. Печат, амблем, застава и боја

Члан 4
Одсек има интерни печат округлог облика, пречника 2см,  на којем су у средини белог круга се налази
силуета слепог миша раширених крила, а по унутрашњем ободу тог круга је ћилирични натпис “
Планинарског Савеза Београд - Спелеолошки одсек”. Око круга се налази кружни оквир.
Одсек има штамбиљ четвртастог облика на коме је исписан назив и седиште  Одсека  и остављено
место за заводни број и датум.
Одсек има свој амблем, знак, заставу, боју и друге симболе. 
Симболе Одсека и њихову употребу ближе регулише Начелништво Одсека посебним актом.

4. Чланство у другим удружењима, друштвима и савезима

Члан 5
Одсек се удружује у надлежни национални грански спортски савез (у даљем тексту:  Савез)  преко
Планинарски Савез Београда.
Одсек у  остваривању својих  циљева  и  задатака  и  обављању спортских  активности  и  делатности
самостално  уређује  своју  унутрашњу  организацију  и  рад,  доноси  и  реализује  програме  развоја
спорта,  учествује у  спелеолошким активностима и остварује друге циљеве и задатке, у складу са
општим актима Планинарског савеза Београда.
5. Заступање и представљање

Члан 6
Одсек представља  Начелник Одсека.



Одлуком  Начелништва,  а уз сагласност Планинарског  Савеза Београда, могу се  одредити  лица с
правима и обавезама у заступању Одсека, у границама датих овлашћења.
6. Забрана дискриминације

Члан 7
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица у надлежности Одсека, с обзиром на
неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.
У Одсеку није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.
Одсек је неутралан у питањима политике и религије.

7. Дан Одсека
Члан 8

Одсек је основан дана 29.11.1959. године у Београду, и тај дан се обележава као празник Одсека.

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ ОДСЕКА

1. Циљеви
Члан 9

Одсек обавља циљеве и задатке који су од нарочитог значаја за развој спелеологије и осталих 
планинарских дисциплина (алпинизам, кањонинг и др.)
Циљ Одсека је да:
- својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији спортских грана које негује Одсек,
у Републици Србији и повећању бављења истих у свим сегментима становништва Србије 
- обезбеђује услове за развој и унапређење врхунских спортских резултата у спортским гранама које
негује Одсек, у земљи и иностранству; 
- промовише  образовну  и  васпитну  функцију  спорта,  фер  плеја,  разумевања,  толеранције  и
одговорности кроз бављење спортом у гранама  које негује Одсек;
- организује иновацију знања кадрова у Одсеку, посебно руководећих и стручних радника
- усклађује активности чланова Одсека
- издаје публикације о спортским и другим активностима Одсека
- обавља спортске активности и делатности у складу са Законом о спорту, спортским правилима
Планинарског Савеза Београда и овим Правилником.
- едукацијом  чланова Одсека о заштити природе и екологији.

2. Садржај активности

Члан 10
Одсек своје циљеве остварује кроз:
1) учешће у националним и међународним спортским и истраживачким активностима;
2) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате
и за допринос развоју и унапређењу спортским грана и планинарским дисциплинама које негује Од-
сек;
3) ангажовање у Савезу и другим асоцијацима чији је члан и сарадњу са другим организацијама у
области спорта у Републици Србији;
4) сарадњу заједничких интереса својих чланова пред јавним властима и остваривање сарадње са
јавним властима јединице локалне самоуправе и Републике Србије;
5) издавање сопствених публикација;
6) остваривање међународне спортске сарадње и унапређивање међународног угледа српског спорта;
7) популаризацију  спортских  грана  које  негује  Одсек  у  медијима,  образовним  институцијама  и
другим организацијама;
8) предузимање мера за спречавање негативних појава при организовању и одржавању  спортских
приредби и јачање васпитне улоге спорта;
9) бригу о заштити здравља спортиста;
10) подстицање бављења спортских грана које негује Одсек у свим сегментима становништва;
11) старање о телесном и духовном обликовању (формирање) малолетних чланова;
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12) активности  на  јачању  спортског  морала  и  спортског  духа  код  својих  чланова  и  утврђивање
правила понашања у њиховим међусобним односима;
13) остваривање  сарадње са  привредним друштвима,  установама  и  другим правним и физичким
лицима, од значаја за остваривање циљева Одсека;
14) вођење евиденција од значаја за рад и историју Одсека;
15) друге  активности и мере које  доприносе реализацији циљева  Одсека и остваривању положаја
утврђеног законом и спортским правилима Савеза.

Остваривање циљева Одсека ближе се регулише одговарајућим општим актима које доносе надлежни
органи Одсека у складу са овим Правилником и Статутом Планинарског Савеза Београда.

3. Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 11
Одсек се  у  обављању  спортских  активности  и  спортских  делатности  нарочито  ангажује  на
унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног
рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.
Органи Одсека дужни су да обезбеде, да бављење спортским активностима и делатностима у оквиру
Одсека буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и
друштвеним окружењем.
Подручје деловања Одсека је територија Републике Србије.

4. Спелеолошке активности

Члан 12
Одсек је  организатор,  покровитељ  или  учесник  у  спелеолошким  и  сродним  истраживачким
активностима у земљи и иностранству, од значаја за остваривање циљева Одсека.
Одсек је у организовању спелеолошких активности дужан да осигура њихово несметано и безбедно
одржавање, и при организовању предузме мере прописане законом и правилима Одсека и Савеза.
Спелеолошке  активности  Одсека ближе  се  регулише  одговарајућим  општим  актом  које  доносе
надлежни органи Одсека у складу са овим Правилником и Статутом Планинарског Савеза Београда.

III. ЧЛАНСТВО У ОДСЕКУ

Члан 13
Чланови  Одсека су  једнаки у  правима,  обавезама  и  одговорностима  у  Одсеку,  у  складу са  овим
Правилником.
Чланство у Одсеку не може се преносити нити наследити.
Свако  лице  може, независно  од  година  старости,  под  једнаким  условима  утврђеним  овим
Правилником да постане члан Одсека.
Члан Одсека може постати и страни држављанин.
Изјаву о приступању,  односно  учлањењу у  Одсек за  малолетно лице  које  није  навршило 18 даје
малолетно лице уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.

Члан 14
Одсек има следеће врсте (категорије) чланова:
1) редовне чланове;
2) придружене чланове;
3) почасне чланове.

1. Услови за учлањење

Члан 15
Редовни  чланови  Одсека могу  постати  сви  чланови  планинарских  организација  чланица
Планинарског савеза Београда.

3



Придружени  чланови Одсека  могу постати сви чланови планинарских организација  учлањених у
Планинарски савез Србије са територије града Београда.
Својство почасног члана може бити одлуком Збора Одсека стећи свако лице, домаће или страно, које
има  посебне  заслуге  за  рад  Одсека или  чије  чланство  у  Одсеку је  од  посебног  интереса  за
остваривање циљева Одсека.
Неко лице може постати члан Одсека уколико испуњава следеће услове:
-  потпише приступницу  Одсеку, која садржи изјаву да у потпуности прихвата  Правилник и опште
акте Одсека и Статут Планинарског Савеза Београда.
- добије сагласност Начелништва Одсека,
- поседује чланску књижицу Планинарског Савеза Србије
Образац приступнице утврђује Начелништво Одсека.
У случају  да  је  прихваћен захтев  за  пријем,  подносилац је  дужан да  уплати  Одсеку уписнину и
годишњу чланарину, у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се
сматра да је одустао од чланства у Одсеку. Права члана Одсека почињу се остваривати од дана уплате
уписнине и годишње чланарине.
У органе Одсека могу бити бирани само редовни чланови.
Сваки члан Одсека може дати иницијативу или предлог да се одређено лице именује за почасног
члана Одсека.

2. Права и обавезе чланова

Члан 16
Члан има право да:
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Одсека;
2) користи помоћ, подршку и услуге Одсека, у мери која не штети интересима других чланова Одсе-
ка;
3) остварује увид у рад Одсека и његових органа;
4) учествују у активностима Одсека;
5) добије информације потребне за остваривање чланских права;
6) управља пословима Одсека (право гласа) у складу са овим Правилником, ако је редовни члан;
7) преко својих представника у органима  Одсека даје своје предлоге,  сугестије  и мишљења ради
доношења одговарајућих одлука, закључка и др.

Члан је дужан да:
1) сарађује са другим члановима Одсека и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;
2) учествује у активностима и остваривању циљева Одсека и раду органа Одсека;
3) редовно измирује своје финансијске обавезе према Одсеку;
4) испуњава све обавезе утврђене законом, Правилником Одсека и другим општим актима Одсека;
5) чува спортски дух и углед Одсека и спорта у целини;
6) опрему  и  средства  Одсека користи  у  складу  са  њиховом  наменом  утврђеном  Правилником и
општим актима Одсека;

Члан 17
Члану  Одсека издаје се чланска карта, у коју се обавезно уписују следећи подаци: име и презиме,
односно назив, датум учлањења, категорија чланства.
Начелништво Одсека ближе уређује садржај и изглед чланске карте Одсека.

3. Начин учествовања у раду и одлучивању

Члан 18
Сви чланови учествује у раду Одсека, а у одлучивању у органима Одсека учествује редован члан (са
правом гласа) у складу са овим Правилником.

4. Књига чланова и друге евиденције

Члан 19
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Одсек води евиденције својих чланова (Књига чланова), и друге базичне евиденције.
Одлуке органа Одсека обавезно се уносе у књигу одлука органа Одсека.

5. Престанак чланства

Члан 20
Чланство у Одсеку гаси се престанком рада, смрћу, иступањем или искључењем.
Иступање из Одсека могуће је само на основу писмене изјаве члана Одсека о иступању из Одсека.
Начелник Одсека констатује престанак чланства услед разлога из става 1. овог члана.
Окончањем чланства  гасе  се  сви  захтеви  из  чланског  односа,  осим  захтева  Одсека на  измирење
заосталих финансијских обавеза.
Престанком својства члана  Одсека престаје и мандат представницима члана у органима и радним
телима Одсека. 
Престанком својства члана Одсека престаје и право учешћа у активностима у организацији Одсека.

Члан 21
Искључење члана Одсека могуће је ако:
1) својим активностима теже штети Одсеку, односима у Одсекау или угледу Одсека;
2) грубо поступа супротно интересима Одсека или одлукама органа Одсека;
3) својим поступцима и актима грубо или поновљено крши Правилник и друге опште акте Одсека;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
Одлуку  о  искључењу доноси  Начелништво Одсека,  након  што  је  омогућило члану  Одсека да  се
изјасни о приговорима на његов рад и поступање, већином од укупног броја чланова и писмено је
саопштава члану Одсека. 
Одлука о искључењу мора бити образложена.
Против одлуке о искључењу, члан Одсека може поднети жалбу Збору Одсека, чија одлука је коначна.
До доношења коначне одлуке Збора Одсека о искључењу, права члана Одсека су суспендована. 
Уколико члан  Одсека закасни са уплатом чланарине до рока утврђеног одлуком  Начелништва и не
измири обавезе ни у додатном року од месец дана, аутоматски се гаси његово чланство без потребе
доношења одлуке о искључењу.

IV.  УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 22
Одсеком управљају чланови, на начин и под условима одређен овим Правилником.
Чланови  управљају  Одсеком непосредно  или  преко  својих  изабраних  представника  у  органима
Одсека.

Члан 23
Органи Одсека су:
1) Збор Одсека;
2) Начелништво; 
3) Начелник Одсека;
Мандат чланова органа Одсека траје две године.
У случају када је истекао мандат органа Одсека, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи
врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

Члан 24
На седницама органа  Одсека обавезно се води записник који се  трајно чува у архиви  Одсека,  са
следећом минималном садржином: име органа, датум  и место седнице, време почетка и завршетка
седнице,  имена присутних и одсутних,  дневни ред,  тачан текст одлука,  потпис председавајућег  и
записничара. 

Члан 25
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Чланови органа Одсека одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Одсеку, ако
такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били
против доношења штетне одлуке или су били уздржани.

1. Збор 

Члан 26
Збор је највиши орган Одсека. 
Збором председава Начелник Одсека, а сачињавају га сви редовни чланови Одсека.
О раду седнице Збора води се записник који потписују Начелник Одсека и записничар.
На почетку седнице Збора, Начелник  Одсека утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да
ли је Збор сазван у складу са Пословником о раду Збора.

Члан 27
Редовна седница Збора сазива се најмање једанпут годишње, најкасније у децембру месецу.

Члан 28
Начелник Одсека може  у  свако  доба  сазвати  ванредну  седницу  Збора ако  то  интереси  Одсека
захтевају.
Начелник Одсека је обавезан да сазове ванредну седницу Збора ако то писмено тражи, уз навођење
сврхе и разлога и дневног реда, Начелништво или једна трећина чланова Збора. Збор се мора сазвати
најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева. Ако  Начелник Одсека не сазове
ванредну седницу  Збора, њу може сазвати онај  орган  Одсека, односно они чланови  Збора који су
тражилу  њено  сазивање.  Између  подношења  уредног  захтева  за  одржавање  ванредног Збора и
ванредне седнице Збора не сме протећи више од 90 дана. 
Ванредни Збор Одсека има сва овлашћења као и редовни Збор Одсека.

Члан 29
Збор:
1) разматра, доноси и усваја:
a) Правилник о раду Одсека, измене и допуне Правилника, и аутентично тумачење Правилника Одсе-
ка;
б) годишње извештаје о раду Одсека и његових органа;
в) финансијске извештаје;
г) дугорочне програме и планове рада и развоја Одсека, смернице за њихово спровођење, и извештаје
о остваривању усвојених програма и планова;
д) одлуке које су му изричито стављене у надлежност овим Правилником.

2) бира и разрешава 
a) Начелника Одсека, 
б) чланове Начелништва,

Члан 30
Збор може да ради и одлучује ако је присутна половина чланова Збора са правом гласа или више од
једне трећине чланова  Збора са правом гласа  након тридесет минута од почетка заседања, а одлуке
доноси већином присутних чланова са правом гласа.
О питањима која нису наведена у дневном реду  Збора, а појаве се током седнице  Збора, може се
доносити одлука само ако се  Збор са тиме сагласи двотрећинском већином присутних  чланова са
правом гласа.

2. Начелништво

Члан 31
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Начелништво има 5 чланова.
Начелник је члан и председник Начелништва по функцији.
Чланове Начелништва бира и разрешава Збор Одсека, на период од две године.
Исто лице може бити поново бирано у Начелништво Одсека.
Члану  Начелништва мандат престаје:  смрћу,  оставком,  разрешењем,  забраном обављања функција
која је изречена од стране Планинарског Савеза Београда у складу са законом.
Начелник Одсека констатује испуњеност услова за престанак чланства у Начелништву.
Уколико превремено престане мандат више од трећине чланова Начелништва, обавезно се сазива без
одлагања ванредна седница Збора.
Збор Одсека може превремено разрешити члана Начелништва и на његово место изабрати друго лице.
Мандат новоизабраног члана Начелништва траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

Члан 32
Начелништво:
1) утврђује предлог Правилника;
2) предлаже Збору  финансијске извештаје;
3) разматра поднете годишњи извештаје о раду Одсека и његових органа;
4) усваја финансијски план;
5) утврђује предлог одлуке о статусним променама;
6) стара се о спровођењу програма и планова рада и развоја Одсека донетим од стране Збора Одсе-
ка;
7) управља имовином Одсека;
8) утврђује висину уписнине и чланарине, у зависности од категорије чланства;
9) именује и разрешава, на предлог Начелника, потпредседнике Начелништва;
10) ближе уређује остваривање права и обавеза чланова Одсека;
11) извршава одлуке и закључке Збора;
12) стара се обезбеђењу средства за рад Одсека;
13) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Збора Одсека;
14) именује представнике Одсека у другим организацијама;
15) утврђује  награде  и  признања  Одсека организацијама  и  појединцима за  заслуге  и  резултате  у
развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;
16) дефинише краткорочну стратегију рада и развоја Одсека;
17) усваја  планове  и  програме  стручног  рада  у  Одсека,  утврђује  мере  за  њихово  спровођење  и
разматра извештаје о стручном раду и резултатима у Одсеку;
18) усваја  план стручног  рада  у  обављању спортских  активности  и  делатности  у  Одсеку и  план
стручног оспособљавања и усавршавања чланова Одсека;
19) обавља све друге активности везане за остваривање циљева Одсека које су на основу овог Пра-
вилника у његовој надлежности.

Члан 33
За вршење одређених послова из своје надлежности Начелништво може образовати комисије, савете
и радна тела за  одређене области рада.  Одлуком о образовању комисије,  савета или радног тела,
утврђује се њихов делокруг рада, односно састав.
Начелништво образује Дисциплинску комисију као стално радно тело Одсека.
Рад  Начелништва и  његових  радних  тела  ближе  се  регулише  Пословником  о  раду  који  доноси
Начелништво.

Члан 34
Начелништво заседа и одлучује  у седницама које сазива  Начелник Одсека.  Седнице  Начелништва
одржавају се по потреби, а по правилу најмање четири пута годишње.
Начелништво може  да  одлучује  ако  је  присутно  више  од  половине  укупног  броја  чланова.
Начелништво одлучује простом већином гласова присутних чланова.
Чланови Начелништва приликом одлучивања дужни су да штите интересе Одсека.

3. Начелник Одсека
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Члан 35
Начелника  Одсека бира  Збор на  период  од  две године,  уз  могућност  поновног  избора,  из  реда
истакнутих спортиста, спортских стручњака и друштвено-спортских радника.
Начелник је  по  функцији  Председник,  односно  председавајући Збора и  Начелник Начелништва
Одсека.

Члан 36
Начелнику  Одсека престаје  функција  пре  истека  времена  на  коју  је  изабран  оставком  или
разрешењем.
Начелник који је поднео оставку дужан је да у потпуности врши своја права и дужности до седнице
Збора на којој се одлучује о оставци.
Предлог за разрешење  Начелника,  који мора бити образложен, може поднети најмање  10 чланова
Збора. 
Уколико Збор прихвати предлог и изврши опозив Начелника приступа се избору новог Начелника.

Члан 37
Начелник Одсека обавља следеће послове:
1) представља  Одсек у земљи и иностранству;
2) одговара за законитост рада Одсека;
3) финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Одсека
4) предлаже финансијски план Одсека и пословне планове и програме и стара се о њиховом 
спровођењу
5) организује и води активности и пословање Одсека
6) стара се о припремама седница органа Одсека и о извршавању одлука и других аката тих органа
7) стара се о вођењу записника са седница органа Одсека
8) подноси  Збору и Начелништву годишњи извештај о свом раду;
9) најмање једанпут у три месеца обавештава Начелништво о финансијском стању Одсека и 
предлаже мере за остваривање финансијског плана
10) обавља друге послове у складу са овим Правилником и општим актима Одсека.
11) сазива седнице и руководи радом  Збора и Начелништва;
12) прати извршавање одлука и закључака Збора и Начелништва Одсека;
13) потписује сва акта из надлежности Збора и Начелништва;
14) подноси Збору годишњи извештај о раду Одсека, који обухвата и његов рад и рад Начелништва;
15) припрема седнице Збора и Начелништва;
16) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Начелништво;
У случају спречености или дуже одсутности,  Начелника Одсека замењује један од заменика кога он
одреди.

V. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

Члан 38
Облици  организовања  и  рада  у  Одсеку су  савети,  комисије,  одбори,  секције,  канцеларије,
специјализовани сервиси и др.
Делокруг, надлежности, мандат, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада
у Одсеку уређује се одговарајућим општим актима и одлукама, која доноси Начелништво.

VI. СТРУЧНИ РАД У ОДСЕКУ
Члан 39

Одсек ствара основе за унапређење стручног рада у  Одсеку и врши надзор над стручним радом у
Одсеку.
Стручни рад у  Одсеку могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у
складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту).

VII.   ЈАВНОСТ РАДА 
Члан 40
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Рад Одсека је јаван, у складу са законом и овим Правилником.
Одсек може имати своје писано или дигитално јавно гласило у складу са одлуком  Начелништва у
коме је јасно предвиђен поступак оглашавања.
Обавештавање јавности о раду Одсека врши се преко писаног или дииталног јавног гласила о чијој
ажурности се стара одређенн стручни члан  Одсека.

VIII   ОПШТА АКТА ОДСЕКА
Члан 41

Општа акта  Одсека су  Правилнк о раду, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују
одређена питања. 

Члан 42
Правилник  о  раду,  односно  измене  и  допуне  Правилника усвајају  се  већином  од  укупног  броја
чланова Збора са правом гласа.
Сваки члан и сваки орган  Одсека може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне
одређеног општег акта Одсека.

IX.  РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан 43

Сви спорови између Одсека  и чланова Одсека  решавају се  мирним путем,  у складу са  Статутом
Планинарског Савеза Београда и овим Правилником.

X.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44

Општи акти Одсека утврђени овим Правилником донеће се у року од 3 (три) месеца од дана ступања
на снагу овог Правилника.

Члан 45
Овај  Правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања на јавном гласилу Планинарског
савеза Београда.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ЗБОРА
Милорад Марковић
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