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На основу члана 47. Статута Планинарског Савеза Војводине, Скупштина 
Планинарског Савеза Војводине на својој седници одржаној 17.3.2018. донела је: 

 
 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ВЕЋА ЧАСТИ  

ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

Веће части Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту: Веће части) састоји 
се од три члана које, на време од четири године, бира Скупштина Планинарског 
савеза Војводине (у даљем тексту: Скупштина). 

Веће части је колективни орган који за свој рад одговара Скупштини. 
Веће части може донети пословник о свом раду. 

 
Члан 2. 

 
На првој, конститутивној, седници Већа части, коју води најстарији члан, врши се 

избор Председника. 
Кад оцени да је то неопходно, Скупштина може извршити замену члана Већа 

части, избором новог члана до истека мандата.  
Члан већа части не може истовремено бити и члан Управног или Надзорног 

одбора. 
 

Члан 3. 
 

Веће части решава о питањима повреда части и угледа планинара Војводине и 
њихових организација. 

Поступак одговорности пред Већем части може се покренути против: 
- планинарске организације односно друштва/клубова; 
- чланова Органа Планинарског савеза Војводине (у даљем тексту: ПСВ); 
- планинара за његово кажњиво понашање приликом учешћа у активностима 

планинарских друштава/клубова чији није члан. 
Веће части одлучује као другостепени орган по жалбама поднетим на Одлуке 

првостепених дисципинских органа у појединим планинарским 
друштвима(клубовима.  

 
Члан 4. 

 
Веће части ради у седницама, које припрема, заказује и води Председник Већа 

части. 
Седнице Већа части су јавне.  
Ако неко омета рад Већа, председник има право да га опомене, а после друге 

опомене и да га удаљи са седнице. 
 

Члан 5. 
 

Седнице Већа части се одржавају и одлуке доносе, по правилу, уз присуство и 
сагласност свих чланова Већа части.  

Изузетно, Веће части може заседати и одлучивати на већинском принципу, ако се 
оправдано одсутном члану, омогући писмено изјашњавање уз потпис или 
изјашњавање телефонским путем уз накнадни потпис на записнику са назнаком: 
телефонски консултован члан.  

 

Члан 6. 
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Поступак одговорности пред Већем части могу, подношењем писменог захтева, 

покренути: 
- било који колективни орган или тело ПСВ; 
- Председник ПСВ; 
- Организатор спортске приредбе у оквиру које је повреда учињена. 
Поступак одговорности не може се покренути ни водити по истеку шест месеци од 

кад је повреда учињена или се за њу сазнало. 
Планинару, против кога је покренут поступак одговорности, Веће части може 

изрећи меру удаљења (суспензије) са једне или више функција и забрану учешћа у 
спортским приредбама до доношења одлуке. 
 

Члан 7. 
 

По пријему пријаве, Председник Већа части шаље њену копију осталим 
члановима Већа ради упознавања и пријављеном ради давања писменог одговора на 
њу у датом року од најмање осам дана.  

Веће части може, у оправданим случајевима, донети одлуку о обустави или 
прекиду поступка (везаност за кривично гоњење,болест и сл.) 

 
Члан 8. 

 
По пријему одговора на пријаву или по истеку рока за његово подношење, 

Председник заказује седницу Већа односно јавну расправу на коју се писмено позива 
пријављени и сведоци, а подносилац пријаве се само обавештава о седници.  

Од покретања поступка до заказане прве јавне расправе не може проћи више од 
три месеца.  

Ако се пријављени не одазове на јавну расправу или се она не заврши, мора се 
заказати и одржати нова седница Већа најкасније у року од месец дана.  

Ако се пријављени не одазове ни на нову седницу односно јавну расправу, 
одлука о предмету се може донети и без његовог присуства.   

 
Члан 9. 

 
О раду већа части води се записник у који се уносе основни подаци као што су: 

место и време одржавања седнице, присутна лица, предмет и ток расправе, донети 
закључци и одлуке са кратким образложењем, потписи испитаних, као и чланова 
Већа и записничара. 

Полазећи од записника и мишљења чланова Већа, Председник већа части 
сачињава посебну писмену одлуку која садржи битне елементе судске одлуке 
(пресуде), потпуније образложење и поуку о правном леку, као и потпис 
Председника Већа части и печат ПСВ.  

 
Члан 10. 

 
Веће части може изрећи: 
1. Опомене, 
2. Јавну опомену, 
3. Забрану учешћа у спортским приредбама до три године, 
4. Искључење из планинарске организације. 
Са изузетком опомене, одлука се доставља Управном одбору ради упознавања са 

њоме свих чланица ПСВ. 
На одлуку Већа части, кажњени планинар има право жалбе Скупштини у року од 

осам дана од дана њеног пријема.  
 

Члан 11. 
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Правне последице извршених мера престају по истеку три године од дана њихове 
објаве. 

 

Члан 12. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном усвајања на Скупштини.  
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 


