
 На основу члана 38. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011), 
Скупштина Планинарског друштва „Јеленак“ Панчево, на седници одржаној 
22.03.2012. године, доноси: 
 
 

СТАТУТ 
планинарског друштва „Јеленак“ 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
члан 1. 

 Планинарско друштво "Јеленак" (у даљем тексту Друштво) је 
спортско и рекреативно удружење, у које се грађани добровољно удружују и 
које своју делатност обавља у складу са Законом и Статутом. 
 Друштво је правно лице и има правну и пословну способност у складу 
са прописима Републике Србије. 
  
 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 
 

члан 2. 
 Пун назив Друштва је: Планинарско друштво "Јеленак". 
 Скраћени назив је ПД „Јеленак“. 
 О промени назива одлучује Скупштина планинарског друштва. 
 Седиште Друштва је у Панчеву, улица Светог Саве 10. 
 О промени седишта  Друштва одлучује Управни одбор. 
 

члан 3. 
 Друштво је правно лице са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним Законом и овим Статутом. 
 

члан 4. 
 Друштво има свој знак, печат и штамбиљ. 
 Знак Друштва утврђује Управни одбор. 
 Печат Друштва је округао, са натписом: Планинарско друштво 
“Јеленак", са амблемом Друштва у средини. 
 Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, са називом друштва, 
простором за уписивање акта који се заводи и датума. 
 Амблем Друштва је у облику штита, у чијем средишту се налази 
цепин на коме се налази ознака кружне планинарске маркације. Боје су 
светло плава у средишту у коме се налази цепин, зелена у доњем делу 
троугла и бела у основи остале површине амблема. У горњем делу је 
исписано ПД ЈЕЛЕНАК.  
 Застава Друштва је беле боје, са обавезним амблемом и називом 
Друштва на застави. 
 
 



ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ  
 

члан 5. 
 Циљ Друштва је да кроз рекреативне, спортске, такмичарске, 
планинарске, смучарске, алпинистичке и друге активности развија физичку 
способност, културу боравка у природи, љубав према природи, еколошко-
цивилизацијске односе и другарство чланова. 
 

 
 

члан 6. 
 Задаци Друштва су следећи: 

 организовање спортских и рекреативних активности; 

 организовано окупљање деце, омладине и одраслих ради бављења и 
развоја планинарског спорта; 

 организовање приредби спортског и забавног карактера; 

 уређивање и усклађивање међусобних односа, права и обавеза; 

 обезбеђивање материјалних, организационих, кадровских, стручно-
педагошких и васпитних функција; 

 обезбеђивање законитости у раду; 

 сарадња са органима и организацијама из области спорта, културе, 
привреде, маркетинга, информисања и др. 

 борба против сваког облика дискриминације и насиља у спорту; 

 унапређење стручног рада у Друштву; 
 
 

члан 7. 
 Друштво у остваривању својих циљева и задатака самостално 
уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме 
развоја конкретног спорта, организује такмичења, планинарске походе, 
експедиције, обуку за учествовање на такмичењима, организује различите 
видове обуке из планинарске, алпинистичке, скијашке, спелеолошке 
области, у области оријентације у природи, исхране у природи и др., и 
остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима друштва. 
 

члан 8. 
 Друштво се уписује у матичне евиденције у складу са Законом. 
Друштво води евиденције у складу са Законом и правилима друштва. 
 

 
 

ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, НАЧИН ИЗБОРА И РАЗРЕШЕЊА, 
ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА 

 
члан 9. 

 Органи друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, 
Председник и Секретар. 



 
члан 10. 

 Скупштина је највиши орган Друштва. 
 Скупштину сачињавају сви чланови Друштва. 
 

члан 11. 
 Скупштина Друштва: 

 доноси статут Друштва; 

 доноси програм рада и развоја Друштва; 

 усваја годишњи извештај о раду Друштва и његових органа; 

 доноси одлуку о куповини или отуђењу непокретности Друштва; 

 доноси одлуку о престанку рада Друштва; 

 доноси одлуке које су јој стављене у надлежност овим статутом; 

 доноси Пословник о свом раду; 

 бира председника, чланове управног и надзорног одбора и секретара; 
  
 За вршење одређених послова Скупштина може образовати 
комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и 
састав. 
 

члан 12. 
 Скупштина ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање 
једном годишње. 
 Скупштину сазива Председник, а може је сазвати и Управни одбор, 
Надзорни одбор или најмање једна четвртина чланова. 
 

члан 13. 
 Радом Скупштине руководи Председник. 
 У току рада седнице Скупштине води се записник који садржи: 
број присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке. 
 

члан 14. 
 Скупштина може да заседа ако на седници присуствује више од 
половине чланова. 
 Скупштина доноси одлуке већином чланова гласова присутних 
чланова. 
 

члан 15. 
 Управни одбор је орган управљања Друштвом. 
 Управни одбор броји пет чланова. 
 Чланови Управног одбора друштва бирају се на период од четири 
године. 
 

члан 16. 
 Управни одбор Друштва: 

 утврђује предлог Статута и предлог плана и програма рада и развоја; 

 усваја завршни рачун; 



 додељује награде и признања; 

 доноси правилник о дисциплинској и материјалној одговорности; 

 уређује унутрашњу организацију; 

 одлучује о удруживању друштва у савезе и асоцијације; 

 одлучује о формирању школе, њеном плану, начину рада и 
обезбеђивања средстава; 

 одлучује о организовању спортских приредби, планинарских похода и 
експедиција; 

 усваја финансијски план; 

 доноси Пословник о свом раду, одлуке, правилнике и друге акте из 
своје надлежности; 

 врши и друге послове из делатности Друштва, а које нису у 
надлежности Скупштине. 

 
члан 17. 

 Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби, а 
које сазива председник Управног одбора кога бирају чланови Управног 
одбора, на првој седници након избора Управног одбора. 
 Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
 

члан 18. 
 Надзорни одбор друштва је надзорни орган који врши контролу 
спровођења Статута и других општих аката, контролу материјално-
финансијског пословања друштва и надзор над законитошћу рада органа 
друштва. 
 Надзорни одбор броји три члана које бира Скупштина. 
 

члан 19. 
 Надзорни одбор подноси Скупштини друштва извештај о питањима 
из свог делокруга најмање једанпут годишње, приликом усвајања извештаја 
о раду Друштва. 
 Надзорни одбор доноси одлуке већином чланова. 
 Чланови Надзорног одбора Друштва бирају се на период од четири 
године. 
 

члан 20. 
 Председника друштва бира Скупштина друштва, на предлог Управног 
одбора друштва или најмање десет чланова Друштва. 
 Председник друштва бира се  на период од четири године. 
 Председник за свој рад одговара Скупштини друштва. 
 
 

члан 21. 
 Председник Друштва: 

 представља и заступа Друштво и финансијски је налогодавац за 
извршење финансијског плана; 

 руководи радом Друштва и усклађује активности органа Друштва; 



 организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним 
државним органима, другим органима и организацијама; 

 остварује спортску сарадњу; 

 предлаже именовање секретара Друштва; 

 обавља друге послове одређене овим Статутом. 
 
 Преседник друштва може одређена овлашћења из свог делокруга 
пренети на секретара. 
 

 
члан 22. 

 Секретар друштва: 

 заступа Друштво у имовинским и другим правним пословима; 

 организује и контролише обављање стручних послова у друштву и 
предузима мере за унапређење тих послова; 

 стара се о припремама седница органа друштва и о извршавању 
одлука и других аката; 

 одговара за законитост рада Друштва; 

 обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим 
актима Друштва. 

 
 Секретар обавља функцију Председника за време његове одсутности 
или спречености и помаже Председнику у обављању послова. 
 

члан 23. 
 Секретар Друштва именује се на време од четири године. 
 Секретар Друштва за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору 
и Председнику Друштва. 
 

 
члан 24. 

 Чланови управног и надзорног одбора, председник и секретар 
Друштва одговарају за штету коју својом одлуком проузрокују Друштву, ако 
је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета 
проузрокује. 
 

члан 25. 
 Друштво своју делатност обавља путем комисија и секција, које 
образује Управни одбор. 
 
 

ПОСТУПАК УСВАЈАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА И ДРУГИХ 
ОПШТИХ АКАТА 

 
члан 26. 

 Општи акти Друштва су Статут, правилници, пословници и одлуке. 
 



 
члан 27. 

 Иницијативу за доношење или измену Статута или другог општег 
акта, може покренути најмање једна четвртина чланова Скупштине, 
Председник или Управни одбор. 
 Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену 
Статута о чему обавештава покретаче иницијативе најкасније 30 дана од 
дана пријема иницијативе за промену Статута. 
 У случају да одбаци иницијативу за промену Статута, Управни одбор 
доставља Скупштини предлог одлуке са образложењем. 
 У случају неприхватања измена и допуна Статута од стране Управног 
одбора, покретачи иницијативе за измену Статута могу поднети приговор 
Скупштини. 
 

Члан 28. 
 У случају да прихвати иницијативу за измену Статута, Управни одбор 
утврђује нацрт Статута и организује јавну расправу која траје најмање 15 
дана. 
 Након јавне расправе, Управни одбор утврђује коначан предлог 
Статута и доставља га Скупштини на усвајање.  
 

Члан 29. 
 Скупштина одлучује о доношењу Статута, односно о његовим 
изменама и допунама већином од укупног броја чланова Скупштине. 
 
 
 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА 
 

члан 30. 
 Јавност рада Друштва обезбеђује се јавношћу седница органа и 
других скупова у Друштву, издавањем свих информација о њиховом раду 
које су доступне свим члановима као и сарадњом са средствима 
информисања. 
 

члан 31. 
 Представник Друштва који даје податке и информације у вези са 
радом Друштва одговоран је за њихову тачност. 
 Управни одбор Друштва може именовати лице задужено за односе са 
јавношћу које ће редовно информисати јавност о активностима Друштва.  

 
 

СТРУЧНИ И ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ 
 

члан 32. 
 Ради обављања финансијских и других стручних послова, Управни 
одбор ангажује извршиоце, уз накнаду која се исплаћује у складу са 
законским прописима. 



 
 
 

члан 33. 
 Друштво може стицати новчана и материјална средства: 

 од чланарине и улога својих чланова; 

 од делатности друштва; 

 од поклона; 

 од спонзорских средстава; 

 по основу уговора о реклами и пропаганди; 

 из других извора у складу са законом. 
 

члан 34. 
 Средства Друштва се расподељују финансијским планом заснованим 
на предлогу комисија и секција које усаглашава и предлаже Скупштини 
Управни одбор. 
 
 

ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА 
 

члан 35. 
 Друштво престаје са радом у складу са Законом. 
 Одлуку о престанку рада друштва доноси Скупштина када се две 
трећине укупног броја чланова друштва писменим путем изјасни за 
престанак рада друштва. 
 

СТИЦАЊЕ И ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА 
 

члан 36. 
 Чланство у друштву се стиче потписивањем приступнице са изјавом о 
прихватању Статута и других општих аката друштва и плаћањем 
чланарине. 
 

члан 37. 
 Чланови имају право да учествују у избору органа Друштва и да буду 
бирани у те органе. 
 Сви чланови су дужни да плаћају чланарину чију висину утврђује 
Управни одбор друштва. 
 

 
члан 38. 

 Права и обавезе чланова Друштва су: 

 да покрећу и разматрају сва питања из делатности Друштва; 

 да користе стручну помоћ, као и услуге које врши Друштво у оквиру 
своје редовне делатности; 

 да уредно плаћају чланарину и обезбеђују услове за ефикасан рад 
Друштва; 



 да учествују у стручним активностима Друштва; 

 да чувају спортски и друштвени углед Друштва; 

 да извршавају одлуке органа Друштва. 
 
 

члан 39. 
 Чланство у Друштву престаје: 

 неплаћањем чланарине; 

 иступањем; 

 искључењем, по поступку који је регулисан посебним правилником 
и 

 престанком рада Друштва. 
 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
члан 40. 

 Органи управљања друштва, комисије и секције, конституисаће се у 
складу са овим Статутом у року од 30 дана по његовом усвајању. 
 

члан 41. 
 Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини друштва. 
 
 
 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
          мр Братислав Стојановић  


