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Управни одбор Планинарско-смучарског савеза Војводине на седници 

одржаној 28.2.2004. године у Новом Саду на основу члана 30. Статута ПССВ 

доноси: 

 

ПРАВИЛНИК ПРАВИЛНИК ПРАВИЛНИК ПРАВИЛНИК  

О СПОРТСКИМ НАСТУПИМА У ИНОСТРАНСТВУО СПОРТСКИМ НАСТУПИМА У ИНОСТРАНСТВУО СПОРТСКИМ НАСТУПИМА У ИНОСТРАНСТВУО СПОРТСКИМ НАСТУПИМА У ИНОСТРАНСТВУ 

ПЛАНИНАРСКОПЛАНИНАРСКОПЛАНИНАРСКОПЛАНИНАРСКО----СМУЧАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕСМУЧАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕСМУЧАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕСМУЧАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ    
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се уређују питања: наступа у иностранству Чланица 

Савеза и Комисија специјализованих активности Планинарско-смучарског савеза 
Војводине (у даљем тексту: Савез), начин организовања и права и обавезе 

организатора и учесника.  
 

Члан 2. 

 
Под спортским наступима у иностранству подразумевају се: 

• првенства и такмичења: 
свих нивоа која имају за циљ унапредјење спорта; 

• планинарске високогорске активности: 

које захтевају надпросечну припремљеност и напрезање организма, како у 
физичком тако и у психичком смислу и одговарајућу опрему; 

• експедиције: 
које укључују циљ у планинарском подручју где су судионици у дужем 
времену изоловани од уобичајних стандарда исхране и ноћења, када се 

током успона и силаза употребљава алпинистичко-спеолошка опрема и 
техника која захтева властиту логистику за остваривање циља који у 

светским мерилима подразумева тај појам; 

• стручна усавршавања: 

где су предавачи стручњаци светског реномеа; 
• активности специјалистичких Комисија: 

које се изводе у циљу усавршавања стручног образовања и унапредјења 

рада специјалистичких Комисија. 
 

Члан 3. 
 

Спортски наступи у инострансву могу се органозовати само на основу одлуке 

надлежних органа организатора. 

Организатор спортских наступа у иностранству прописује критеријуме за 

сваки наступ  посебно на основу својих аката. 
 

Члан 4. 

 
Надлежни органи организатора спортских натупа у иностранству доносе 

одлуку на основу: 
- годишњег плана активности организатора, 
- позива организатора из иностранства. 

 
Члан 5. 
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За спортске наступе у иностранству, кад појединац, друштво или клуб 

представљају Савез, потребна је одлука надлежних органа Савеза. 

Право да представља Савез у иностранству имају регистровани чланови 

Савеза који нису под казном. 
 

Члан 6. 
 

Организатор је дужан да пре извођена спортског наступа у иностранству 

достави надлежном органу Савеза Елаборат акције који мора да садржи: 
- назив и адресу организатора, 

- име овлашћеног лица испред организатора за реализацију акције, 

- основне податке о акцији, 
- начин организовања акције, 

- датум и место одржавања, 

- имена учесника, 

- начин финансирања, 
- начин регулисања полисе осигурања 
- критеријуме за учешће у акцији. 

По завршетку наступа подноси се писмени извештај Савезу. 
 

Члан 7. 

 
Статус “међународни” и “војвођански” наступ у иностранству имају они 

наступи које се организују на нивоу Савеза. То су експедиције које  презентују и 

афирмишу планинарску организацију и усмерава на даљи квалитетан развој 

планинарског спорта у Савезу. 
Статус међудруштвени, друштвени или клупски наступ у иностранству могу 

имати активности које се организују на нивоу Чланица Савеза. 

 
Члан 8. 

 
Наступи у иностранству који се организују мимо овог Правилника не сматрају 

се акцијама обављеним у оквиру Савеза. 

Савез ће о неовлашћеној употреби имена и обележја планинарске 
организације и о приватном карактеру акције известити Чланове, јавност и све 

медије и спонзоре таквих акција и предузети друге мере из Статута Савеза. 
 

Члан 9. 
 

Организатор наступа у иностранству мора обезбедити услове за безбедну и  

несметану реализацију наступа у иностранству. 
При наступу у иностранству увек се мора достојанствено презентовати 

планинарска организација. 

 
Члан 10. 

 

Сви учесници који реализују своје спортске активностиу иностранству имају 

следеће обавезе према организатору: 
- да имају важеће лекарско уверење о здраственом стању за активности које ће 

реализовати у иностранству, 

- полису осигурања за све време боравка у иностранству, 
- да поседују личну опрему потребну за реализацију активности у иностранству, 

- да без поговора поштују одлуку лица који је испред организатора овлашћено 

да реализује акцију. 
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Члан 11. 
 

Сви учесници наступа у иностранству за потребе наступа имају права: 
- коришћења меморандума и печата организатора; 
- коришћења административно техничке помоћи организатора; 

- коришћења жиро-рачуна; 
- тражења спонзора, донатора или других видова финансирања у складу са 

актима организатора; 

 
Члан 12. 

 

Сви учесници наступа у иностранству имају обавезе према организатору: 

- да се одазову позиву организатора за наступе у медијима и маркетишке 
потребе; 

- да по потреби организатора ставе на располагање снимљени материјај 

организатору за медијске и маркентишке потребе и потребе архиве 
организатора који може бити употребљен само у ту сврху. 

- да све поклоне који су додељени организатору доставе организатору.  

 
Члан 13. 

 

Организатор наступа у иностранству има право да у складу са својим актима 

од обезбеђених средстава од спонзора и донатора на име котизације утроши део 
срестава за административно техничке послове. 

 

Члан 14. 
 

У случају непоштовања овог Правилника покреће се поступак пред надлежним 
органом Савеза. 

У случају тежих преступа, оштећена страна је обавезна да покрене поступак 

код надлежних судских органа. 
 

Члан 15. 
 

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: 

 

________________ 
(др Милан Бреберина) 

 

 


