На основу члана 40. Закона о спорту (Службени гласник Р. Србије број 10/2016 од 08.02.2016.
године), Статута Планинарског Савеза Србије од 29. октобра 2016 године, и Статута Спортског
Друштва "Раднички", Скупштина Планинарског клуба "Раднички", на седници одржаној
26.01.2017. године усвојила је

СТАТУТ ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА "РАДНИЧКИ"

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Планинарски клуб "Раднички" (у даљем тексту: Клуб) је спортско удружење, чији је циљ
обављање планинарских спортских активности и спортска рекреације у планинама, односно
бављање планинарством као спортском граном.
Клуб је добровољна недобитна организација, заснована на слободи удруживања више физичких
лица, организованих на основу овог Статута, основан ради остваривања заједничких циљева у
области планинарског спорта.

Члан 2.
Клуб је основан 06.06.1949. године и тај дан се слави као дан и слава Клуба – Св. Симеон
Дивногорац.
Клуб је члан Спортског друштва "Раднички" и може бити члан других територијалних,
националних и међународних спортских удружења и асоцијација.

Члан 3.
Клуб има статус правног лица и уписује се у Регистар који води Агенција за привредне
регистре, у складу са Законом о спорту.

Члан 4.
Назив клуба је: Планинарски клуб "Раднички".
Седиште Клуба је у Београду, ул. Војводе Шупљикца 31, у Дому СД "Раднички".

Члан 5.
Клуб има печат, штамбиљ, графички знак и заставу.
Печат Клуба је округлог облика, пречника 30 мм, на коме по спољном кругу пише ћирилицом:
"Планинарски клуб Раднички", а по средини "Београд".
Штамбиљ Клуба је правоугаоног облика, величине 30 х 80 мм, са натписом: "Планинарски клуб
"Раднички", са простором за уписивање броја и датума акта.

Печатом и штамбиљом Клуба рукује и одговара за њихову правилну употребу лице које
овласти Управни одбор Клуба.
Застава клуба је црвене боје са графичким знаком Клуба у средини.

II

ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ
Члан 6.

Циљеви и задаци Клуба су да:
1. развој и подстицање свих облика планинарских активности међу члановима, љубитељима
планина и њихово оспособљавање за самостални живот, кретање и остваривање спортских
резултата у планинама свих висина и карактеристика;
2. развијање психофизичких способности чланова и свестраних знања о планинама и природи;
3. развијање знања и вештина чланова у свим областима планинарства: алпинизам, спасавање у
планинама, турно скијање, спелеологија, планинарска орјентација, спортско пењање на
природној стени, пењање у леду и драј тулинг, планинарски вишебој, планинарски трекинг,
планинско трчање са препрекама, првенство и планинарски куп у походном и трансверзалном
планинарењу (попуњавањем учесничких књижица).

Клуб остварује своје циљеве извршавањем следећих спортских активности:
1. организовањем планинарских успона, односно излета и похода, као и других видова живота и
кретања у планинама;
2. сарадњом са другим планинарским организацијама и другим чиниоцима који омогућавају и
олакшавају обављање наведених акција;
3. организовањем и помагањем културне, издавачке, уметничке, педагошке, пропагандне и
друге делатности у области планинарства;
4. изградњом и одржавањем планинарских објеката.

Члан 7.
Клуб има најмање једног ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту у складу са
Законом о спорту.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту из става 1. овог члана су обавезни да се стручно
усавршавају у складу са Законом и општим актима Планинарског Савеза Србије.
Стручно-васпитни рад са децом могу обављати само спортски стручњаци који имају
одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта или су,
поред основне стручне оспособљености, и посебно стручно оспособљени за стручни рад са
децом, у складу са чланом 26. став 2. и чланом 29. ст. 1-4. Закона о спорту.

Члан 8.
Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван њих. Под допингом се подразумева
свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије, а Управни
одбор Клуба усваја анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.
Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и
анти-допинг правила Планинарског савеза Србије.
За кршење анти-допинг допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у
складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Планинарског савеза
Србије.

III

ЧЛАНОВИ КЛУБА, ЊИХОВА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ
Члан 9.

Свако физичко лице може бити члан Клуба, независно од година старости, а у складу са
законом и овим Статутом.
Члан Клуба може постати свако под једнаким условима утврђеним Статутом, ако се учлани,
прихвати циљеве утврђене овим Статутом, потпише приступницу и редовно плаћа чланарину.
Приступницу (изјаву) о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице које није
навршило 16 година, потписује родитељ, односно старатељ. Потписом на приступници родитељ
даје одобрење да дете походи акције Клуба без родитељске пратње. Такође, овим потписом
родитељ одобрава Клубу да користи фотографије детета са акција и састанака у маркетиншке
сврхе.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе у најкраћем року обавештава
подносиоца пријаве.
Чланство се доказује чланском картом коју издаје Клуб, са овереном маркицом за текућу
годину.
Клуб води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања Клубом. Чланови
Клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим актима клуба.

Члан 10.
Чланови клуба се деле на: редовне, заслужне и почасне.
1. Редовни чланови клуба су они који су измирили чланарину за текућу годину, у року и на
начин како је то прописао Управни одбор, и који активно учествују у раду клуба. Они учествују
у раду Скупштине и имају право да бирају и буду бирани у органе клуба. Вишегодишњи
чланови који нису у прописаном року уплатили чланарину за текућу годину, немају права да
бирају и буду бирани у органе Клуба на Скупштини. Члановима клуба који су изабрани у

органе клуба, а који не плате чланарину за текућу годину у року и на начин како је то одредио
Управни одбор, престаје чланство у истом органу. Одлуку о томе доноси Управни одбор.
2. Заслужни чланови клуба су они који су својим спортским резултатима, ангажовањем у Клубу
и/или радом у органима Клуба допринели афирмацији клуба и развоју планинарства. Они
учествују у раду Скупштине и имају право да бирају и буду бирани у органе клуба. Одлуку о
одређивању и разрешењу заслужних чланова доноси Управни одбор на рок од годину дана и
они не плаћају чланарину за текућу годину.
3. Почасни чланови клуба су они који су својим ангажовањем допринели развоју Клуба и
планинарства. Они могу да учествују у раду Скупштине, али немају право да бирају и буду
бирани у органе клуба. Њих проглашава Управни одбор на неодређено време. Почасни чланови
не плаћају чланарину.

Члан 11.
Члан Клуба има следећа права:
1. да учествује у раду Клуба и остваривању његових циљева и програма;
2. да учествује у доношењу одлука;
3. да бира и да буде биран у органе Клуба;
4. да буде тачно и редовно обавештен о раду и одлукама органа Клуба;
5. да покреће иницијативе везане за рад Клуба:
6. да присуствује састанцима Клуба;
7. да учествује у акцијама и манифестацијама Клуба;
8. да користи имовину којом Клуб располаже, под условима прописаним актима клуба;
9. да користи стручну и другу помоћ.
Право да учествује у доношењеу одлука, као и право да бира и да буде биран има само
пунолетни члан Клуба.

Члан 12.
Члан Клуба има следеће дужности:
1. да делује у складу са овим Статутом Клуба и да својим радом и понашањем доприноси
угледу Клуба и остваривању његових циљева и задатака;
2. да се придржава планинарске етике и да негује односе међусобне сарадње са другим
планинарима;
3. да уредно плаћа чланарину;
4. да се уздржава од политичке активности у Клубу;

5. да се према имовини Клуба која му је дата на коришћење односи са посебном пажњом,
водећи рачуна да се имовина не оштети, и врати је Клубу у исправном стању, односно да
надокнади причињену штету на имовини Клуба;
6. учествује у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака клуба;
7. учествује на радним акцијама клуба;
8. извршава одлуке органа Клуба.

Члан 13.
Чланство у Клубу престаје:
1. иступањем из чланства Клуба или преласком у други планинарски клуб, на писмени захтев
члана;
2. неплаћањем чланарине за текућу календарску годину;
3. искључењем из Клуба због тешке повреде планинарске етике, нарушавања угледа Клуба или
због немарног односа према имовини Клуба, одлуком надлежног органа Клуба;
4. престанком рада Клуба.

Члан 14.
Члан Клуба може бити искључен из Клуба из разлога и по поступку утврђеним Статутом.
Предлог о престанку чланства може дати Веће части или други Клупски органи, на основу
предходно спроведеног поступка утврђивања кривице члана.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је покренут поступак за
доношење одлуке о престанку његовог чланства.
Коначну одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.

Члан 15.
Члан чије је чланство у Клубу престало нема право на повраћај уплаћене чланарине. Члан чије
је чланство у Клубу престало, одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре
престанка својства члана.
Престанком својства члана клуба, престаје и његов мандат у органима и радним телима клуба,
као и у радним телима и органима у планинарским савезима и удружењима, у које је изабран по
основу чланства у Клубу.

IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊА КЛУБА
Члан 16.
Органи Клуба су Скупштина, Управни одбор, Председник Клуба (који је и председник
Управног одбора), Начелништво, Надзорни одбор и Веће части. Скупштина је највиши орган
Клуба.

Члан 17.
Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовне седнице одржавају се једном
годишње, док се ванредне одржавају по потреби. Редовну или Ванредну седницу седницу
Скупштине сазива Управни одбор.
Уколико Управни одбор не сазове седницу Скупштине на захтев и у складу са овим Статутом,
седницу Скупштине сазива Надзорни одбор.
Сазивање ванредне Скупштине Клуба може тражити 1/3 чланова Клуба, уз предлагање дневног
реда, а ако Управни одбор не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они чланови Клуба
који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од
дана подношења уредног захтева за одржавање Скупштине Клуба.
Седницу Скупштине заказује Управни одбор најмање 7 дана пре одржавања, са назнаком места
и времена одржавања, са предлогом дневног реда и одговарајућим материјалима који ће се
разматрати.
Позив за седницу Скуштине се објављује на интернет страници Клуба, непрекидно од момента
заказивања до дана одржавања седнице.
Радом Скупштине председава председавајући Скуштине, кога на предлог Управног одбора за
сваку седницу већином гласова бирају присутни чланови Клуба - Скупштине.
Пре преласка на дневни ред, на предлог председавајућег Скупштине именују се још 3 члана
радног председништва: записничар и два оверавача записника, који чине и верификациону
комисију, која утврђује број присутних чланова – кворум. О току рада седнице Скупштине води
се записник, који потписује председавајући и оверавачи записника. Записник садржи: број
присутних чланова, резултате гласања и избора, предлоге и одлуке са именима предлагача.

Члан 18.
Скупштина може почети са радом и доносити одлуке када јој присуствује најмање 21 члан
Клуба са плаћеном чланарином.
Уколико Скупштини не присуствује потребан број чланова, цела процедура заказивања и
одржавања нове Скупштине се понавља у року од 7 дана.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусној промени или престанку рада Клуба,
неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, а изузетно, у складу са посебном одлуком
Скупштине, тајним гласањем.
Одлуке Скупштине се уписују у књигу одлука.

Члан 19.
Скупштина разматра и усваја следеће:
1. доноси Статут Клуба, односно измене и допуне Статута и друга општа акта Клуба на основу
предлога Управног одбора;
2. доноси одлуку о статусним променама Клуба;
3. доноси одлуку о престанку рада Клуба.
4. усваја Пословнике о раду;
5. усваја периодичне и годишње извештаје о раду других органа Клуба;
6. усваја финансијски извештај за претходну годину;
7. бира и разрешава Председника и чланове Управног одбора, чланове Надзорног одбора и
друге органе Клуба;
8. одлучује о удруживању Клуба у друге организације;
9. овлашћује органе Клуба за доношење и спровођење одлука Скупштине и даје смернице за
њихово спровођење;
10. одлучује о стицању, располагању и одржавању непокретне имовине Клуба;
11. овлашћује Управни одбор да управља покретном имовином Клуба и да доноси одлуке о
стицању нове имовине;
12. решава предлоге, молбе и жалбе упућене Скупштини;
13. овлашћује Управни одбор да доноси одлуку о висини и начину наплате чланарине;
14. овлашћује Управни одбор да доноси одлуку о пријему нових чланова и разрешењу чланова,
на основу предходно спроведеног дисциплинског поступка;
15. обавља и друге послове утврђене овим Статутом.

Члан 20.
Управни одбор је извршни орган Клуба који управља радом Клуба на основу Статута и одлука
Скупштине.
Управни одбор се састоји од 5 чланова, а то су: Председник, Потпредседник, Секретар,
Начелник и члан УО.

Чланове Управног одбора именује Скупштина, на период од 2 године, са могућношћу поновног
избора.
Скупштина Клуба доноси одлуку о разрешењу члана Управног одбора и именовању његове
замене, уз навођење разлога за разрешење, на предлог Председника Управног одбора, када
процени да је то у најбољем интересу Клуба, као и када члан Управног одбора поднесе оставку.
Сваки члан Управног одбора може поднети оставку на функцију у писаној форми.
Управни одбор се састаје по потреби, а седницу Управног одбора сазива Председник на своју
иницијативу, на предлог два члана Управног одбора или на захтев Надзорног одбора.
Кворум за рад и одлучивање Управног одбора постоји ако седници присуствује већина од
укупног броја чланова Управног одбора.
У ванредним и/или хитним случајевима, о појединим питањима, изузетно, чланови Управног
одбора могу да се изјасне писаним путем или путем електронске поште.
Одлука Управног одбора сматра се донетом ако за њу гласа већина присутних чланова
Управног одбора. Одлуке Управног одбора уносе се у књигу одлука. Одлуке Управног одбора
се потврђују на првој наредној седници Управног одбора, уз навођење разлога који је захтевао
хитно доношење одлука.

Члан 21.
Управни одбор обавља и следеће послове:
1. извршава одлуке Скупштине:
2. сазива седнице Скупштине Клуба и утврђује дневни ред;
3. припрема предлоге за измену и допуну Статута и других одлука и општих аката које доноси
Скупштина;
4. на основу усвојеног финансијског плана доноси одлуку о располагању новчаним средствима;
5. образује радна тела (одборе, службе, комисије итд.), бира и разрешава њихове чланове;
6. усмерава и координира радом радних тела и усваја њихове предлоге;
7. одлучује о располагању финансијским средствима Клуба и одговара за материјално и
финансијско пословање Клуба;
8. организује и спроводи акције Клуба;
9. доноси одлуке о додељивању признања и награда својим члановима;
10. предлаже и проглашава заслужне и почасне чланове Клуба;
11. бира представнике клуба у организацијама и савезима којих је Клуб члан;
12. даје сагласност на уговоре о спонзорству:

13. одлучује о ангажовању стручњака у Клубу;
14. одлучује о висини, начину и роковима плаћања чланарине, пријему у чланство и разрешењу
чланова који су грубо прекршили Статут, као и о ценама улазница за спортске приредбе које
Клуб организује и другим накнадама које Клуб наплаћује;
15. усваја годишњи финансијски извештај о раду Клуба и подноси га Скупштини на коначно
усвајање;
16. сарађује са Надзорним одбором и Већем части у смислу спровођења законских и других
прописа и омогућује им увид у активности радних тела;
17. обавља све друге послове који нису у надлежности других органа Клуба.

Члан 22.
Председника Управног одбора бира Скупштина на период од 2 (две) године и може бити
поново биран.
Председник Управног одбора је и председник Клуба и има следеће обавезе;
1. представља и заступа Клуб;
2. Представља Клуб у органима Управе Спортског Друштва "Раднички";
2. председава Управним одбором и потписује све одлуке Управног одбора;
3. одговоран је за рад Клуба и поштовање закона, Статута и других аката Клуба;
4. организује и води активности и пословање Клуба;
5. усмерава и координира радом радних тела;
6. брине се о уредном вођењу прописних евиденција и пословних књига,
7. спроводи одлуке органа Клуба, Савеза, Спортског друштва или спортског удружења;
8. има положај, односно овлашћења директора у правном лицу, и заступа Клуб у Агенцији за
Привредне Регистре (АПР);
9. подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба и предлаже програм рада за наредну
годину;
10. сазива састанке и руководи Управним одбором;
11. руководи финансијама Клуба и финансијски је налогодавац;
12. потписује завршни рачун;
13. обавља друге послове у складу са Статутом и послове које му одреди Скупштина.

Члан 23.
Клуб има једног Потпредседника кога бира Скупштина Клуба.
Потпредседник Клуба се бира на период од 2 (две) године и може бити поново биран.
Потпредседник Клуба замењује Председника Клуба у свим правима и обавезама, за време
његовог одсуства.
Потпредседник Клуба, у одсуству или спречености Председника Клуба, такође може да
представља и заступа Клуб.

Члан 24.
Секретара Клуба бира Скупштина на период од 2 (две) године и може бити поново биран.
Секретар Клуба за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Клуба.
Секретар Клуба:
1. Организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за њихово
унапређење;
2. издаје, по налогу Председника Клуба, решења за службена путовања;
3. стара се о припремама седница органа Клуба и извршавању одлука и других аката тих органа
и води записнике на поменутим седницама;
4. обавља послове које на њега пренесе председник Клуба;
5. обавља послове у складу са Статутом и другим општим актима Клуба;
6. редовно обавештава чланство о свим активностима у Клубу (састанци, предавања, радне
акције, и др.);
7. издаје чланске карте новим члановима уз сагласност Управног одбора, води евиденције о
чланству и оверавањем продужава чланарину свим члановима за које је добио сагласност
Управног одбора;
8. бави се коресподенцијом (позиви за акције, предавања и друге активности Клуба) и са другим
клубовима, савезима и асоцијацијама у којима је Клуб члан;
Секретар Клуба може одређене послове из свог делокруга пренети на друга руководећа лица.
Секретар Клуба, у случају одсуства или спречености Председника или Потпредседника Клуба,
такође може да представља и заступа Клуб.

Члан 25.
Надзорни одбор се састоји од Председника и 2 члана.
Чланове Надзорног одбора именује Скупштина, на период од 2 (две) године, са могућношћу
поновног избора.

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Управног одбора или Суда
части.
Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седницама Управног одбора и његових радних
тела.
Надзорни одбор врши надзор над спровођењем овог Статута и других општих аката и одлука,
врши контролу рада органа у смислу законитости и врши увид у финансијско пословање Клуба.
Надзорни одбор о својим налазима обавештава Управни одбор, а Скупштини подноси извештај
о стању у Клубу, финансијском пословању и о свом раду.
Сви органи Клуба обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у своје пословање и рад.
Чланови овог Статута који се односе на разрешење и оставку чланова Управног одбора и на
начин одлучивања Управног одбора, сходно се примењују и на Надзорни одбор.

Члан 26.
Начелништво се састоји од 5 чланова, укључујући и Начелника.
Начелник обавља и функцију члана Управног одбора.
Начелника бира Скупштина на период од 2 (две) године и може бити поново биран.
Чланове Начелништва именује Управни одбор, на период од 2 (две) године, са могућношћу
поновног избора.
Начелништво обавља следеће послове:
1. извршава одлуке Скупштине и Управног одбора,
2. учествује у припремама седница органа Клуба;
3. придржава се у свом раду смерницама Управног одбора,
4. подноси Скупштини годишњи извештај о свом раду,
5. брине о организацији планинарских тура,
6. формира план акција за наредну годину,
7. прикупља извештаје од водича са остварених тура,
8. припрема завршни годишњи извештај о акцијама за Скупштину,
9. врши евиденцију водича,
10. предлаже Управном одбору кандидате за полагање водичког испита и друга стручна
усавршавања,
11. обавља друге послове по налогу Управног одбора.

Чланови овог Статута који се односе на разрешење и оставку чланова Управног одбора се
примењују и на Начелништво.

Члан 27.
Веће части састоји се од Председника и 2 члана.
Чланове Већа части именује Скупштина, на период од 2 (две) године, са могућношћу поновног
избора. Чланови Већа части не могу истовремено бити и чланови Управног и Надзорног одбора.
Веће части је првостепени орган за дисциплинске поступке. Веће части покреће дисциплински
поступак против члана Клуба, на предлог неког од органа управљања Клуба. Веће части ради и
доноси одлуке на основу овог Статута.
Жалба на одлуку Већа части подносе се Управном одбору, која се разматра на првој седници и
чија је одлука коначна.
Веће части у првом степену или Управни одбор у другом степену, може донети следеће одлуке:
1. одбацити захтев за покретање дисциплинског поступка или жалбу,
2. одбити захтев или жалбу као неоснован, у целини или делимично,
3. усвојити захтев у целини или делимично.
Због кршења одредаба Статута и других аката Клуба или одлука његових органа, члану Клуба
Веће части у првостепеном поступку или Управни одбор у другостепеном поступку, може
изрећи једну од следећих мера:
1. интерну опомену,
2. јавну опомену,
3. посебну обавезу,
4. забрану учешћа у раду органа и радних тела Клуба на одређено време од 1 до 4 године или
трајно,
5. искључење из Клуба на одређено време од 1 до 4 године или трајно.
У току поступка, Веће части може суспендовати члана Клуба према коме се води поступак, до
доношења одлуке Већа части или коначне одлуке Управног одбора.

V ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА И ОРГАНА КЛУБА
Члан 28.
Председник Управног одбора и чланови осталих органа Клуба су дужни да у вршењу својих
дужности поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом, овим
Статутом и осталим одлукама Клуба.

Председник и чланови Управног одбора и чланови осталих органа Клуба, одговарају солидарно
за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или
крајњом непажњом.
Чланови Управног одбора и Надзорног одбора одговарају за штету коју својим радом
проузрокују Клубу, осим ако издвоје своје мишљење у записник.
Председник Управног одбора, чланови УО као и чланови осталих органа Клуба немају право
гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:
1. покретању спора; одустајању од спора против њега/њих;
2. одобравању послова између њега/њих и спортског удружења у случају сукоба интереса,
односно постојања личног интереса при одлучивању;
3. његовој/њиховој одговорности или разрешењу.

VI

ИМОВИНА КЛУБА
Члан 29.

Имовину Клуба чине непокретне и покретне ствари, финансијски извештаји, финансијска
средства, материјална добра и права.
Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених овим Статутом.
Имовином Клуба управља Управни одбор.
О стицању, односно отуђивању (продаји или оптерећењу) непокретне имовине одлучује
Скупштина Клуба. За доношење такве одлуке потребан је кворум од две трећине укупног броја
чланова Клуба и да за ту одлуку гласа више од две трећине присутних чланова Клуба.

Члан 30.
Клуб располаже спортским објектом: Дом "Бранко Котлајић" који се налази у долини Грбаја,
општина Гусиње, у Републици Црној Гори.

Члан 31.
Клуб може стицати средства и остваривати приход од прилога, чланарине, донација и поклона,
субвенција, наслеђа, камата на улоге, закупнине, дивиденди, услуга, спонзорства и других
комерцијалних, маркетиншких, пословних и приведних делатности у складу са законом.
Клуб може стицати приходе и од обављања појединих делатности (информисање и издаваштво,
угоститељстви, туризам, организовање приредби, обучавање појединаца, и сл.) у складу са
законом.
Делатности из става 2. овог члана се региструју у надлежном суду и у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана су својина Клуба.
Клуб има рачун код овлашћене банке.

Клуб води пословне књиге и подноси финансијеке извештаје у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином.

VII РАД КЛУБА
Члан 32.
Рад Клуба и свих његових органа је јаван.
Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице, када се разматрају
документа или податци поверљиве природе.

Члан 33.
Клуб се кроз своје активности бави редовним информисањем својих чланова и јавности и
пропагандом планинарства.
Клуб може, у оквиру активности и делатности утврђених Статутом, а у циљу упознавања
јавности са својим радом и остваривања прихода, да организује делатности маркетиншке
природе и да издаје публикације и билтене.

Члан 34.
Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба, одговоран је за
њихову тачност.
Ставове Клуба, односно њихових органа и тела, могу да износе само изабрани функционери
Клуба.

VIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 35.
Општи акти Клуба су Статут клуба, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују
одређена питања.
Статут и други општи акти Клуба морају бити сагласни са спортским правилима, Законом о
спорту и статутом СД "Раднички".
Појединачни акти које доносе органи у Клубу морају бити у складу са општим актима Клуба,
спортским правилима, Законом о спорту и статутом СД "Раднички".
Иницијативу за доношење и измену општих аката клуба могу дати органи управљања клуба,
као и најмање 10 чланова клуба, а о иницијативи одлучују органи одређени овим Статутом.

Члан 36.
Уколико Клуб трајније и грубо не испуњава обавезе утврђене законом и Статутом Спортског
Друштва "Раднички", Управни одбор СД "Раднички" може двотрећинском већином од укупног

броја чланова донети одлуку о распуштању управе Клуба и разрешењу заступника Клуба, до
доношења одговарајућих одлука Скупштине Клуба.
Скупштина Клуба мора се одржати у року од шест месеци од дана увођења привремене управе
у Клубу.

IX ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА
Члан 37.
Клуб престаје са радом:
1. одлуком Скупштине о престанку рада Клуба,
2. ако се број чланова Клуба смањи испод нивоа потребног за функционисање руководећих
органа клуба, а надлежни орган Клуба не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30
дана;
3. статусном променом која води престанку Клуба;
4. забраном рада од стране надлежног државног органа;
5. судском одлуком о ништавости уписа у регистар;
6. у другим случајевима предвиђеним законом.
За доношење одлуке Скупштине о престанку рада Клуба потребан је кворум од две трећине
укупног броја чланова Клуба и да за одлуку о престанку рада Клуба гласа више од две трећине
присутних чланова Клуба.
За случај престанка Клуба као прималац имовине Клуба одређује се Спортско друштво
"Раднички".

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
На питања која нису уређена овим Статутом или општим актима Спортског друштва
"Раднички", сходно се примењују одредбе Закона о спорту.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Планинарског
клуба "Раднички" и на сајту Клуба.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Планинарског друштва "Раднички" од
26.02.2015. године.

У Београду, 26.01.2017.

председавајући Скуштине

/Михаило М. Лазић/

