На приједлог Надзорног одбора, а по основу Статута Планинарског савеза Републике
Српске, члан 49, став 6. Скупштина на сједници одржаној 16.11.2016. године

у

Источном Сарајеву, д о н о с и :

ПРАВИЛНИК О КАНДИДОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕЗА У ОРГАНЕ ПЛАНИНАРСКОГ
САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
На основу Статута Скупштина Савеза врши избор и именовање чланова следећих
органа Планинарског савеза Републике Српске (у даљем тексту Савеза):
− Предсједника Скупштине,
− Предсједника и Подпредсједника Савеза, који су уједно и Предсједник и
Подпредсједник Управног одбора,
− чланова Управног одбора,
− Предсједника и чланова Надзорног одбора,
− Предсједника и чланова Вијећа Части.
Члан 2.
Избор и именовање чланова органа врши се у складу Статутом савез и са овим
Правилником.
Члан 3.
Приједлоге за избор и именовање чланова органа Савеза могу дати чланице Савеза
или органи Савеза.
Члан 4.
Услови које требају испуњавати предложени кандидати дати су овим Правилником.
УСЛОВИ ЗА КАНДИДОВАЊЕ
Члан 5.
Кандидат за Предсједника Скупштине треба испуљавати сљедеће услове:
−
−
−
−
−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 7
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблемaтику планинарења и боравка у планини,
Да свеобухватно познаје проблематику функционисања и дјелатности
планинарских организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
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−
−

легислативе (кандидат доказује претходним функцијама у планинарским
организацијама, органима Савеза, органима других спортских или сродних
удружења, органима републичке, локалне власти или привредних друштава),
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Да има визију развоја панинарења у Републици Српској.

Члан 6.
Кандидат за Предсједника Савеза, а уједно и Предсједника Управног одбора треба
испуљавати сљедеће услове:
−
−
−
−
−

−
−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 7
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблемтику планинарења и боравка у планини,
Да свеобухватно познаје проблематику функционисањаи дјелатности
планинарских организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе (кандидат доказује претходним функцијама у планинарским
организацијама, органима Савеза, органима других спортских или сродних
удружења, органима републичке, локалне власти или привредних друштава),
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Да има визију развоја планинарења у Републици Српској.
Члан 7.

Кандидат за потпредсједника Савеза, а уједно и потпредсједника Управног одбора
треба испуљавати сљедеће услове:
−
−
−
−
−

−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 5
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблематику планинарења и боравка у планини,
Да свеобухватно познаје проблематику функционисањаи дјелатности
планинарских организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе (кандидат доказује претходним функцијама у планинарским
организацијама, органима Савеза, органима других спортских или сродних
удружења),
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Члан 8.

Кандидат за члана Управног одбора Савеза треба испуљавати сљедеће услове:
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−
−
−
−
−

−
−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 5
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблемтику палнинарења и боравка у планини,
Да свеобухватно познаје проблематику функционисања, организације и
дјелатности планинарских организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе,
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Да има визију развоја планинарења у Републици Српској.
Члан 8.

Кандидат за Предсједника Надзорног одбора треба испуљавати сљедеће услове:
−
−
−
−
−

−
−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 7
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблематику палнинарења и боравка у планини,
Да свеобухватно познаје пробленатику функционисања, организације и
дјелатности планинарских организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе,
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Да познаје проблематику рада контролног органа.
Члан 9.

Кандидат за члана Надзорног одбора Савеза треба испуљавати сљедеће услове:
−
−
−
−
−

−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 5
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблемтику палнинарења и боравка у планини,
Да свеобухватно познаје проблематику функционисања, организације и
дјелатности планинарских организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе,
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Члан 10.

Кандидат за Предсједника Вијећа части Савеза треба испуљавати сљедеће услове:
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−
−
−
−
−

−
−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 5
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблемтику палнинарења и боравка у планини,
Да свеобухватно познаје проблематику функционисања, организације и
дјелатности планинарских организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе,
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Да познаје процедуре вођења дисциплинског поступка.
Члан 11.

Кандидат за члана Вијећа части Савеза треба испуљавати сљедеће услове:
−
−
−
−
−

−
−

Да је члан плaнинарске организације, односно Савеза најмање и непрекидно 3
година,
Да се активно бави планинарењем,
Да познаје проблематику плалнинарења и боравка у планини,
Да познаје проблематику функционисања и дјелатности планинарских
организација и Савеза,
Да познаје легислативу која уређује област планинарења (законе, статуте,
правилнике) или се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе,
Да је комуникативан и спреман за тимски рад,
Да ознаје процедуре вођења дисциплинског поступка.
Члан 12.

Докази да кандидат испуњава услове доказују се:
−
−
−
−

−

Чланство у планинарској организацији се доказује чланском књижицом –
картицом са маркицама и евиденцијом у архиву Савеза,
Активно бављење планинарењем се доказује изјавом кандидата о броју успона и
освојеним врховима у последње три године,
Познавање проблемтике планинарења и боравка у планини доказује се изјавом
кандидата о искуствима у планинарењу у дужем временском периоду,
Познавање проблематике функционисања и дјелатности планинарских
организација и Савеза кандидат доказује претходним функцијама Предсједника
или члана органа планинарске организације у трајању од 4 године или члана
органа Савеза у истом трајању, дужим чланством у стручним комисијама у
планинарској организацији или Савезу,
Познавање легислативе која уређује област планинарења (закона, статута,
правилника) или да се бавио сличним пословима који изискују познавање
легислативе кандидат доказује се претходним функцијама у планинарским
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−
−
−

организацијама, органима Савеза, органима других спортских или сродних
удружења),
Комуникативност и спремост за тимски рад кандидата потврђује предлагач,
Визију развоја панинарења у Републици Српској даје сам кандидат,
Познавање процедура вођења дисциплинског поступка кандидат доказује
изјавом о вођењу сличних процедура у планинарској организацији или у
пословној пракси.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 13.

Пријава предлагача кандидата за органе Савеза треба да садржи:
−
−
−
−

кратку биографију,
доказе и исказе о испуњавању услова за избор,
име органа за који се подноси кандидатура,
основне податке о предлагачу,

Пријава се може поднијети упутем поште, путем факса, путем Е – маила у траженом
року на службене адресе Савеза.
Планинарска организација може пријавити само по једног кандидата за
сваки од органа Савеза.
Члан 14.
Листе кандидата разматраће Управни одбор на сједници прије Изборне Скупштине и
контролисати да ли кандидати испуњавају тражене услове, а своје препоруке даће на
почетку изборне Скупштине.
Члан 15.
Приликом састављања кандидацке листе треба водити рачуна о регионалној
заступљености, заступљености жена и младих и о осталим посебностима
везаним за рад и функционисање Савеза.
Потребан је бар по један члан Управног одбора са шест мезорегија Републике Српске,
најмање једна жена и најмање један млади члан Управног одбора. И у другим органима
је потребно водити рачуна о територијалној заступљености, пропорционално са бројем
и врстом чланова Савеза.

Предсједник Скупштине
Планинарског савеза Републике Српске
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