На основу члана 39, 40, 41, 54, 56, 58, 64, 66, 70, 71, 72. Закона о спорту („Сл. гласник
РС“ бр.4/02) и основу члана 3. и 9. до 17. Закона о удружењима и фондацијама
(„Сл.гласник РС“бр.52/01) Скупштина Планинарског друштва „ГЛАСИНАЦ“
Соколац, на засједању одржаном 29.07.2009.године д о н о с и

СТАТУТ
ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА
„ГЛАСИНАЦ“ СОКОЛАЦ
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАСИНАЦ“ СОКОЛАЦ
(у даљем тексту: Друштво) је патриотска, самостална, друштвена, спортска и
ванстраначка организација грађана Сокоца који су се удружили ради остваривања
својих инетреса и потреба у бављењу планинарењем на начин утврђен овим Статутом.
Друштво наставља традицију Планинарских друштава која су до сада дјеловала
на подручју општине Соколац
Члан 2.
Назив друштва је ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ГЛАСИНАЦ“ СОКОЛАЦ
Сједиште Друштва је у Ул.Омладинска б.б. 71350 Соколац.(спортска
дворана)
Подручје дјеловања Друштва је територија општине Соколац.
Члан 3.
Друштвo има статус правног лица, уписано је у судски регистар, има свој жиро
рачун и самостално располаже својим финансијским средствима и имовином у складу
са Законом и овим Статутом.
Друштво представља и заступа предсједник Управног одбора или у случају
његове спријечености друго лице које за то овласти Управни одбор.
Члан 4.
Друштвo има амблем.
Амблем Друштва има облик штита, oивиченог златно-жутом бојом, који је уздужно
подијељен на црвено и плаво поље,на врху штита је тробојка црвено-плаво-бијеле боје
на којој се налази златно-жута круна са крстом и четири ћирилична слова“С“.Испод је
уписана година оснивања Друштва 2009.У средини штитног пољa да стоји рунолист,а у
позадини обриси стијена матичне планине Романије.У доњој половини унутар штита је
ћириличним бијелим словима исписан текст Планинарско
друштво“ГЛАСИНАЦ,,Соколац.
Члан 5.
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Друштво има заставу.
Застава је правоугаоног облика, свјетло плаве боје, размијере страна 1:2
обострано са амблемом Друштва у средини и полукружним златно-жутим ћириличним
натписом обострано изнад амблема ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО и у равном дијелу
обострано испод амблема “ГЛАСИНАЦ“ СОКОЛАЦ:
Члан 6.
Крсна слава Друштва је Свети великомученик Димитрије-Митровдан
( 8.новембар).
Члан 7.
Друштво има печат.
Печат је округлог облика , пречника 30мм са кружно исписаним текстом
ћириличним писмом пуног назива Друштва и у средини исписаним сједиштем
Друштва.
Штамбиљ Друштва је четвороугаоног облика, садржи назив и сједиште Друштва
исписано ћириличним писмом.
Члан 8.
Начело одлучивања у Друштву је договарање и споразумјевање на принципима
самосталности, моралних и позитивних начела и опредељења за поједине одлуке са
правом на издвојено мишљење и потпуну слободу личног става.
Члан 9.
Друштво је удружено у Спортско друштво „ГЛАСИНАЦ“ Соколац у складу са
одредбама Статута Спортског друштва “ГЛАСИНАЦ“ Соколац.
Друштво је удружено у Планинарски савез Републике Српске у складу са
одредбама Статута Планинарског савеза Републике Српске.
Члан 10.
Друштво може на принципима равноправности и једнакости остваривати
сарадњу са другим сродним друштвима и организацијама из земље и иностранства.
II-ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРУШТВА
Члан 11.
Основна дјелатност Друштва је планинарење ( ходање, успињање, пењање на
планине ), које се остварују путем организованих похода, путовања или експедиција,
колективно или индивидуално и организовање и учествовање на спортским
такмичењима у спортским дисциплинама које су везане планинарење.
Остале активности друштва су:
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-

Организовање курсева и предавање по секцијама за алпинизам, горску
службу спасавања, оријентацију у природи и др,
Организовање планинарских акција и стручно помагање у њиховом
извођењу.
Организовање и бављење спортсоком рекреацијом,
Учествовање у организацији уређења и обиљежавања планинарских стаза,
путева и значајних врхова планина и других планинарских ексклузивитета,
Организовање радних и других активности на уређењу и очувању природне
околине,
Организовање друштвених игара и забава за чланове и симпатизере
Друштва,
Организовање других активности и излета за чланове Друштва,
Боравак у природи и посјета природним знаменитостима ( ријеке, језера,
водопади, приступачне пећине и др.),
Истраживање и сакупљање података о природи и културно историјским
споменицима на подручју општине Соколац у циљу презентовања и
приближавања њиховог значаја широј јавности, као ресурса веома важних за
развој и афирмацију наше средине.
Члан 12.

Омасовљавање Друштва, првенствено млађим члановима у циљу развијања
еколошке свијести и потребе за заштитом , очувањем и унапријеђењем природе и
човјекове околине, као и његовање планинарске и спортске етике,те хуманизма и
патриотизма су превасходни задаци Друштва.
III-ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА
1. ЧЛАНСТВО У ДРУШТВУ
Члан 13.
Чланство у Друштву је добровољно.
Члан Друштва може постати сваки грађанин Републике Српске, БиХ и шире, без
обзира на националну и вјерску припадност, животну доб, ако потпише приступницу
којом се обавезује да прихвата права и дужности из овог Статута.
Приступницу у име чланова млађих од 18 година потписују њихови родитељи
или старатељи.
Члан Друштва добија чланску карту.
Члан 14.
Чланство у Друштву престаје иступањем, искључењем или смрћу.
Иступање је лични став појединца.
Искључење је мјера коју изриче Управни одбор, члану који својим поступцима
штети угледу Друштва или крши одредбе Статута.
На одлуку о искључењу може се уложити жалба Скупштини Удружења.
Члан 15.
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Права и дужности чланова Друштва су:
-

Да проводе програм и поштују одредбе Статута и позитивних законских
прописа.
Да активно и равноправно учествују у раду и свим активностима Друштва.
Да предлажу доношење одлука и учествују у одлучивању и провођењу
одлука.
Да, зависно од узраста, бирају и буду бирани у све органе Друштва.
Да користе опрему, средства, објекте и друге услуге Друштва.
Да поштују етику, развијају, његују и чувају углед Друштва.
Да поштују ванстраначки карактер Друштва.
Да унутар Друштва гаје односе пуног међусобног уважавања и поштовања.
Да редовно плаћају чланарину.
Члан 16.

Друштво може имати и почасне чланове.
Скупштина Друштва доноси одлуку о проглашењу почасног члана на основу
његовог доприноса и заслуга у раду и развоју Друштва.
Члан 17.
За постигнуте успјехе, ванредно залагање и испуњавање преузетих обавеза
чланови Друштва одлуком Скупштине могу бити похваљени и награђени.
IV-ОРГАНИ И РАДНА ТИЈЕЛА ДРУШТВА
Члан 18.
Органи Друштва су:
- Скупштина
- Управни одбор
- Назорни одбор
- Секретар
Члан 19.
Мандат представника у органима Друштва траје четири (4) године.
Мандат представника у Друштву пријевремено престаје усљед:
- усљед спријечености представника да обавља дужност,
- подношењем оставке или опозивом.
Новоизабраном представнику у органу Друштва изабраном умјесто
представника којем је пријевремено престао мандат, мандат траје до истека мандата
Скупштине Друштва тог сазива.

1. СКУПШТИНА ДРУШТВА
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Члан 20.
Скупштина је највиши орган Друштва, а чини је 15 чланова.
Мандат Скупштине је (4) четири године.
Засједања Скупштине могу бити редовна и ванредна.
Редовна засједања се одржавају једном годишње а ванредна по потреби.
Члан 21.
Редовно засједање Скупштине сазива предсједник Скупштине.
Засједање се заказује писменим путем, најмање 15 дана прије одржавања, са
назнаком мјеста одржавања и почетка рада, као и са приједлогом дневног реда и
одговарајућим образложеним материјалима.
Ванредно засједање сазива предсједник Скупштине по личној одлуци или по
одлуци Управног или Надзорног одбора те на захтјев најмање трећине чланова
Скупштине. Уколико предсједник не сазове Скупштину у року од 60 дана од
подношења захтјева, Скупштину имају право сазвати предлагачи.
Када Управни одбор одлучује о сазивању ванредне Скупштине потребна је
двотрећинска већина гласова свих чланова Управног одбора.
На ванредном засједању Скупштина расправља и одлучује само о питањима због
којих је сазвана.
Члан 22.
Скупштина пуноправно одлучује када засједању присуствује више од половине
укупног броја чланова.
Ако у заказано вријеме за почетак засједања Скупштина нема кворум, почетак
засједања се одгађа за 30 минута, а ако и тада нема потребан кворум заказује се ново
засједање са новим термином.
Скупштина доноси одлуке простом већином присутних чланова, јавним или
тајним гласањем.
Члан 23.
Сваке 4 године редовно се сазива изборна скупштина Друштва.
На изборној Скупштини се:
- врши избор чланова Скупштине,
- бира предсједник Скупштине,
- бира Управни и Надзорни одбор,
- бира предсједник и подпредсједник Управног одбора,
- бира предсједник Надзорног одбора,
- бира секретар Друштва.
Члан 24.
Одлуке Скупштине су обавезујуће за све чланове и органе Друштва.
Члан 25.
Предсједник предсједава засједањем Скупштине.
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Гласање на Скупштини је јавно уколико Скупштина не донесе другачију одлуку.
Уколико је Предсједник одсутан Скупштином предсједава најстарији члан
Скупштине.
Члан 26.
Скупштина има слиједећа права и обавезе:
- Доноси Статут Друштва, односно његове измјене и допуне.
- Доноси програм рада Друштва.
- Усваја завршни рачун.
- Разматра и усваја извјештаје о раду органа Друштва.
- Образује комисије и друга радна тјела.
- Бира и разрјешава чланове Скупштине и других органа и радних тјела
Скупштине.
- Бира и разрјешава предсједника Скупштине.
- Бира и разрјешава предсједника , подпредсједника и чланове Управног
одбора, предсједника и чланове Надзорног одбора те секретара Друштва.
- Бира и разрјешава представнике Друштва у органима СД“ГЛАСИНАЦ“ и
Планинарског савеза Републике Српске.
- Доноси одлуке о признањима и почасном чланству.
- Разматра актуелна питања рада Друштва, доноси одлуке и закључке, заузима
ставове и даје мишљења и препоруке.
- Оснива односно укида фондове и регулише њихов рад и кориштење.
- Одлучује о отуђивању имовине Друштва.
- Одлучује о жалбама и представкама упућеним Скупштини Друштва.
- Доноси одлуке о сарадњи са другим сродним удружењима и асоцијацијама.
- Врши и друге послове од интереса а у циљу унапређења рада Друштва.

2. УПРАВНИ ОДБОР ДРУШТВА
Члан 27.
Управни Одбор је највиши орган Скупштине који обавља управне послове
Друштва.
Управни одбор руководи радом Друштва на основу Закона , Статута, одлука и
закључака Скупштине.
Члан 28.
Управни одбор Друштва се састоји од укупно (5) пет чланова.
Мандат Управном одбору је (4) четири године.
Предсједника, подпредсједника и чланове бира Скупштина Друштва.

Члан 29.
Управни одбор има слиједећа права и обавезе:
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-

-

Спроводи одлуке и закључке Скупштине.
Доноси финансијски план и стара се о његовом извршењу.
Разматра и предлаже Скупштини усвајање завршног рачуна.
Доноси нормативна акта из надлежности Управног одбора
Води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и у том
циљу доноси потребне одлуке.
Управља имовином Друштва.
Одлучује о висини чланарине у Друштву.
Припрема материјале за Скупштину.
Подноси Скупштини извјештај о раду.
Сарађује са Надзорним одбором у смислу поштовања законских и других
прописа и одредби Статута и омогућује му увид у свој рад.
Контактира са релевантним и надлежним државним органима и другим
организацијама о свим питањима за рад Друштва.
Контактира и сарађује са сродним организацијама у земљи и иностранству.
Скупштини Друштва предлаже кандидате за чланове тијела и органа
Друштва.
На иницијативу органа или чланова Друштва припрема нацрт Статута
односно његове измјене и допуне, те их упућује на разматрање и припрема
приједлог за усвајање на Скупштини.
Иницира, организује и сазива курсеве, семинаре и друге облике рада у циљу
остварења програмских циљева Друштва.
Ријешава и остала питања која не спадају у надлежност Скупштине.
Сједнице Управног одбора су углавном јавне, а јавност рада се утврђује на
почетку засједања.
Члан 30.

Управни одбор се састаје најмање два пута годишње.
Сједнице сазива предсједник Управног одбора на своју иницијативу или на
приједлог чланова Управног одбора.
Члан 31.
Управним одбором руководи предсједник.
Предсједник се стара о раду Управног одбора, води рачуна да рад буде у складу
са Уставом, Законима и другим прописима те Статутом и другим актима Друштва.
За свој рад предсједник одговара Управном одбору и Скупштини Друштва.
У одсуству предсједника, његову дужност обавља подпредсједник Управног
одбора.
Члан 32.
Уз колективну одговорност, сваки члан Управног одбора сноси и личну
одговорност за свој рад.
Члан 33.
Управни одбор ради у сједницама.

7

Управни одбор пуноправно одлучује када сједници присуствује више од
половине његових чланова.
У кворум се не рачунају чланови Управног одбора који су у оставци.
3. НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА
Члан 34.
Надзорни одбор је самостални орган Друштва.
Скупштина бира предсједника и два члана Надзорног одбора на период од
четири (4) године.
Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови других органа и
тијела Друштва.
Надзорни одбор ради у сједницама које сазива предсједник Надзорног одбора
једном годишње или по потреби.
Члан 35.
Надзорни одбор надгледа и контролише финансијско-материјално пословање,
извршење програма и рада органа у смислу законитости , примјене општих аката ,
одлука и закључака Скупштине и Управног одбора Друштва.
Члан 36.
Сви органи и тјела Друштва обавезни су Надзорном одбору омогућити увид у
свој рад и пословање.
Надзорни одбор о својим налазима обавјештава Управни одбор а извјештај
подноси Скупштини Друштва.
4. СЕКРЕТАР ДРУШТВА
Члан 37.
За укупну координацију рада Друштва Скупштина бира секретара.
Мандат секретара траје четири (4) године.
Секретар је за свој рад одговоран Скупштини и Управном одбору Друштва.
Члан 38.
Скупштина Друштва разријешава дужности секретара у случају да он крши
одредбе овог Статута и Закона.
Члан 39.
Секретар је самосталан у свом раду, задатак му је да припрема материјале за
Скупштину , Управни одбор, комисије и одборе Друштва.
Секретар помаже предсједнику Скупштине и Управног одбора у извршавању
одлука, закључака и ставова Скупштине и Управног одбора, те обавља и друге послове
одређене овим Статутом и другим актима.

8

Члан 40.
Секретар има слиједећа права и обавезе:
- Извршава одлуке и закључке Скупштине и Управног одбора Друштва.
- Припрема и извршава послове и задатке непходне за рад Скупштине.
- У складу са Законом чува и користи печат и штамбиљ Друштва.
- Дужан је да присустувје сједницама Скупштине и Управног одбора и да
учествује у њиховом раду.
- Врши друге послове и задатке од интереса за Друштво.
V-ИМОВИНА И СРЕДСТВА ЗА РАД ДРУШТВА
Члан 41.
Имовину и средства за рад Друштва чине некретнине, покретне ствари,
материјална добра и права и новчана средства којима Друштво управља и самостално
располаже у складу са Законом и овим Статутом.
Члан 42.
Друштво остварује приходе из слиједећих извора:
- Чланарине.
- Прихода из буџета Општине Соколац.
- Властити маркетинг.
- Добровољни прилози и поклони физичких и правних лица.
- Издавачке, информативне и туристичке дјелатности и услуге Друштва.
- Други приходи у складу са Законом.
Члан 43.
О располагању средствима Друштва стара се Управни одбор.
За законито кориштење средстава одговоран је предсједник Управног одбора и
секретар у границам овлаштења која се утврђују нормативним актима.
За потписивање образаца платног промета овлаштени су предсједник Управног
одбора и секретар, као и лица која овласти Управни одбор Друштва.
Члан 44.
Друштво управља средствима и имовином у складу са прописима о материјалнофинансијском пословању.
Члан 45.
Приходи и расходи се утврђују финансијским планом Друштва.
По завршетку године ради се завршни рачун Друштва.
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VI- ЈАВНОСТ РАДА УДРУЖЕЊА
Члан 46.
Обавјештавање јавности и информисање чланства о раду Друштва и његових
органа остварује се путем саопштења са сједница органа Друштва, акција ширег
значаја, масовних акција и манифестација и другог путем штампаних и електронских
медија.
Обавјештавање, у оквиру свог дјелокруга рада врше предсједник Скупштине,
предсједник Управног одбора, секретар или лице које за то овласти Управни одбор
Друштва, као и непосредни руководиоци појединих акција и манифестација.
Члан 47.
Друштво може у оквиру активности утврђених Статутом и у циљу упознавања
јавности са активностима и радом Друштва, а нарочито у сврху пропагирања скијања и
планинарења у јавности да организује поједине акције маркетиншке природе.
VII-ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 48.
Друштво се ради остварења својих програмских циљева може бавити:
издавачком, информативном, туристичком,угоститељском, водичко - агенцијском
дјелатношћу и слично.
Одлуку о обављању наведених дјелатности доноси Скупштина на приједлог
Управног одбора.
Могућа добит од наведених активности користи се искључиво за унапређење
рада Друштва.
VIII-ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 49.
Иницијативу за измјене и допуне Статута могу дати чланови Скупштине,
Управни одбор или чланови Друштва.
Текст предложених измјена и допуна Статута подноси Управни одбор на
редовном засједању Скупштине Друштва.
Измјене и допуне Статута доноси Скупштина на редовном засједању
двотрећинском већином присутних чланова.

IX-ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА
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Члан 50.
Друштво престаје са радом одлуком Скупштине Друштва као и у случајевима
предвиђеним Законом.
У случају престанка рада Друштва, постојећа имовина након измирења
повјериоцима припада СД“ГЛАСИНАЦ“из Сокоца.
Одлуку о престанку рада Друштва доноси Скупштина Друштва простом
већином укупног броја својих чланова.
У случају престанка рада Друштво своју архиву предаје Архиву Републике
Српске Подручна јединица у Сокоцу
X-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Аутохтоно тумачење одредаба Статута је у надлежности Скупштине Друштва.
Између два засједања Скупштине Управни одбор даје мишљење о значењу
појединих одредби Статута.
Члан 52.
Сва акта Друштва морају се донијети и ускладити са одредбама Статута у року
од (6) шест мјесеци од дана његовог доношења.
Члан 53.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Број:02/09
Дана 29.07.2009.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драган Башевић
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