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Управни одбор Планинарско-смучарског савеза Војводине на седници одржаној 
25.10.2008. године у Новом Саду на основу члана 30. Статута Савеза доноси: 

 
ПРАВИЛНИК О РАДУ КОМИСИЈА САВЕЗА  

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником се ближе утврђује за комисије Планинарско-смучарског 

савеза Војводине (у даљем тексту: Савеза) следеће: 

- број чланова комисија, 

- начин избора председника и чланова комисија, 

- услови рада комисија, 

- начин финансирања, 

- начин доношења Правила или пословника о раду, 

- делокруг рада комисија, 
 

Члан 2. 
  

Комисије Управног одбора су одређене Статутом Савеза. 
Управни одбор по потреби може да формира и друге комисије. 

 
Члан 3. 

  
У случају да се укаже потреба за формирањем комисије за одређено подручје 

рада и деловања Савеза, Управни одбор својом посебном одлуком формира комисију. 
Инцијативу за формирање нове комисије могу да покрену и писменим захтевом 

пет чланица Савеза. 
У одлуци се обавезно наводи следеће: 
- Назив комисије, 
- Презиме и име председника комисије и свих чланова комисије, 
- Тачан и прецизан делокруг рада и овлашћења комисије, 
- Временски рок за који је комисија основана 
 

Члан 4. 
 

Свака комисије се састоји од три члана.  
Управни одбор Савеза може на захтев поједине комисије донети одлуку и о 

повећању броја чланова комисије, ако за то постоје опрадани разлози. 
 

Члан 5. 
 

Председнике комисија бира Управни одбор Савеза.  
После именовања председника комисије, председник је дужан да закаже 

конститутивну седницу комисије у року од 30 дана.  
Председници комисија на основу свог личног мишљења и добијених предлога од 

чланица Савеза, водећи рачуна о територијалној заступљености свих делова 
Војводине, предлажу чланове својих комисија. У року од 15 дана доставља се 
Управном одбору Савеза састав комисије који врши верификацију чланова комисије. 

Председник комисије може у току мандата заменити другим чланом, неактивне 
чланове, о чему обавештава Управни одбор Савеза које и  верификацију замену 
чланова комисије. 
 

Члан 6. 
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Комисија мора у року од месец дана по конституисању, донети своја Правила или 
пословника о раду, где се ближе одређују сва питања везана за рад комисије. 
Правила или пословник о раду не могу бити у супротности са овим Правилником и 
осталим нормативним актима Савеза. Правила или пословник о раду комисије, 
достављају се Управном одбору Савеза на верификацију. 

 
Члан 7. 

 
Основни послови и радни задаци комисија су следећи: 

- Припрема четверогодишњи програм рада, 
- Припрема годишњи програм рада са финансијским показатељима за планирани 

период, 
- Предлаже Правилник или пословник о раду комисије, 
- Према потреби припрема предлог измена и допуна Правилника о систему 

такмичења, 
- Најмање једном годишње организује семинар за школовање кадрова, 
- На основу достављених извештаја са одржаних такмичења припрема целовиту 

информацију коју доставља Управном одбору Савеза, који их и усваја; 
- Припрема категоризацију спортиста до краја календарске године, а на основу 

постигнутих резултата и у скалду са усвојеним критеријумима. Припремљену 
категоризацију доставља Управном одбору Савеза, који их и усваја; 

- Ради и остале послове по налогу Управног одбора Савеза. 
 

Члан 8. 
 

Мандат члановима комисија поклапа се са мандатом Управног одбора Савеза. 
 

Члан 9. 
 

О припреми седнице комисијa  брине председник комисије. 
 

Члан 10. 
 

Председници комисија имају права наступа у медијима уз сагласност Управног 
одбора Савеза.  
 

Члан 11. 
 

Комисије доносе одлуке већином гласова присутних чланова, а уколико су 
гласови подељени па нема већине, одлучује глас председника. 
 

Члан 12. 
 

Комисијe за потребе свог рада користи Стручну службу Савеза, канцеларијски 
простор и опрему Савеза.  

 
Члан 13. 

 
Комисије су обавезне: 

- да достављају записнике са својих седница Управном одбору Савеза; 
- да председници комисија присуствују седницама Управног одбора, а по позиву и 

седницама Секретаријата; 
- да крајем године доставе план активности за наредну годину, а  почетком године 

извештаје о активностима својих комисија у току протекле године; 
- да ставе на располагање Управном одбору Савеза снимљене материјале настале у 

току реализације својих годишњих планова за медијске и маркентишке потребе и 
потребе архиве Савеза, који могу бити употребљени само у ту сврху; 
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- да учествују у припреми рекламног материјала Савеза за средства јавних медија. 
 

Члан 14. 
 

Комисије самостално доносе своје програме, ако Управни одбор друкчије не 
одлучи. 

Комисије су обавезне да доставе своје програме на верификацију Управном 
одбору Савеза. 

 
Члан 15. 

 
У случају да Управни одбор одбије да верификује достављене програме, 

извештаје, предлоге за чланове комисија, Правила или пословник о раду комисија, 
расправља се о спорним предлозима и закљуци о спорним предлозима се достављају 
комисији у року од пет дана. 

Комисија у року од десет дана расправља о достављеним закљуцима Управног 
одбора Савеза и о спорним предлозима. Свој став доставља Управном одбору Савеза 
у року од пет дана. 

Ако Управни одбор Савеза не прихвати закључке комисије о спорним предлозима, 
распушта комисију и бира председника комисије по предвиђенојој процедури овог 
правилника. 
 

Члан 16. 
 

За спортске наступе у иностранству, кад појединац, друштво или клуб 
представљају Савез, потребна је одлука Управног одбора Савеза. 
 

Члан 17. 
 

Средства за рад комисија обезбеђују се из редовних буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и од донатора и спонзора. 

Проценат средстава из редовних буџетских средстава Покрајинског секретаријата 
за спорт и омладину намењен за рад комисија одређује Управни одбор Савеза na 
оснуву годишњих програма комисија. 
 

Члан 18. 
 

Савез је обавезан да најкасније 30 дана пре реализације активности из програма 
комисија, комисији стави средства на располагање. 

У случају да нису пребачена средства на текући рачун Савеза од  Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину, Савез ће у року од 10 дана средства по добијању 
ставити комисији на располагање за реализацију активности предвиђењу у свом 
програму.  
 

Члан 19. 
 

Обезбеђена донаторска и спонзорска средства од стране комисија за потребе 
реализације програма комисијa уплаћују се на текући рачун Савеза. Та средства се 
могу употребити само за намену за која су добивена.  

У случају нереализације програма за које је комисија добила донаторство или 
спонзортво, враћају се донатору или спонзору који их је уплатио или уз договор са 
донатором или спонзором остављају на располагању комисији или Управном одбору 
Савеза. 

Савез не сноси обавезу према донаторима и спонзорима ван овог Правилника. 
 

Члан 20. 
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Председници комисија које овласти Управни одбор Савеза имају права склапања 
донаторских и спонзорских уговора уз обавезно достављање копија уговора Савезу. 

У сваком тренутку председницима комисија биће омогућен увид у стање на 
текућем рачуну Савеза ради праћења уплата донатора и спонзора. 
 

Члан 21. 
 

Управни одбор Савеза на име администативно-техничких услуга канцеларије 
Савеза има на располагању 10 одсто од уплате донатора или спонзора комисијама. 
 

Члан 22. 
 

Сви донатори и спонзори комисија су донатори и спонзори Савеза. 
Сви донатори и спонзори комисија биће рангирани према висини додељених 

средстава за поједине активности комисија и такав ће третман имати при 
рекламирању у Савезу. 
 

Члан 23. 
 

Опрему и средства обезбеђена преко комисија су власништво Савеза. 
 

Члан 24. 
 

У случају колективне оставке комисије, председник комисије је обевезан да 
омогући минималан рад комисије, до првог заседања Управног одбора Савеза. 
 

Члан 25. 
 

Комисије за свој рад колективно и појединачно су одговоране Управном одбору 
Савеза.  
 

Члан 26. 
 

Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном 
за његово доношење. 

Овај Правилник се објављује и ступа на снагу даном његовог усвајања. 
 
 
 
 
 
 
 
 За Планинарско-смучарски савез Војводине 

председник: 
 

________________________ 
(Миодраг Јововић) 

 
 
 
 
 


