ПРАВИЛНИК

О ОРГАНИЗОВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ
МАНИФЕСТАЦИЈА У ОКВИРУ
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Децембар 2018.

На основу Статута Планинарског савеза Републике Српске, члан 42, став 4. Управни
одбор на сједници одржаној 15.12.2018. године у Палама, д о н о с и :

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗОВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ МАНИФЕСТАЦИЈАУ У ОКВИРУ
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Планинарски савез Републике Српске ( у даљем тексту: Савез)са чланицама организује
планинарске манифестације с циљем да:
- подстакне окупљање чланства из свих крајева Републике Српске,
- допринесе упознавању и повезивању планинарских организација и чланства, стварајући
тиме услове за чешћу и чвршћу сарадњу,
- допринесе афирмацији планинарства у срединама гдје се акција организује и повезивању
планинарских организација са локалном привредом и властима,
- омогући најширем кругу чланства да упозна ријетко посјећене и мало познате планине,
- обељежи поједине значајне историјске датуме, мјеста или сећања на личности и
- оствари и друге планинарске циљеве.
Повремено у манифестације Савеза може бити увршћена и друга, стручна, историјска,
еколошка или културна активност, уколико је најтешње повезана с планинарством.
Члан 2.
Свака планинарска манифестација мора испуњавати законске норме и мора бити
пријављена у локалним надлежним органима МУП-а РС.
Планинарске манифестације могу бити:
1. Традиционалне,
2. Савезне,
3. Републичке,
4. Регионалне,
5. Локалне,
6. Остале.
-Традиционалне манифестације се непрекидно одржавају више од 25 година и окупљају
више стотина учесника и планинара. Оне су међународног карактера, јер имају учесника
из више држава. Одржавају се сваке године у истом периоду. Савез прати, помаже и
усмјерава домаћине ових манифестација. Улазе у календар Савеза.
-Савезне манифестације су од посебног значаја за Савез. Обично су и оне међународног
карактера, а могу и бити историјске, културне, спортске, еколошке и слично. Одржавају се
сваке године у истом периоду. Манифестације које трају више од 20 година непрекидно, а
нису масовне или међународне су савезне манифестације. Могу и бити везане за битне
датуме и мјеста. Може их и директно организовати Савез. Улазе у календар.

-Републичке манифестације су акције које имају учеснике из свих регија Републике
Српске. Могу бити међународне и везане за битне датуме и мјеста. Одржавају се сваке
године у истом периоду. Улазе у календар Савеза.
-Регионалне манифестације, које су од значаја за одређене регије. Могу прерасти у
републичке, ако имају учеснике из најмање пет регија у Републици Српској. Одржавају се
сваке године у истом периоду. Могу бити везане за битне датуме и мјеста. Улазе у
календар Савеза.
- Локалне манифестације. Учесници се вежу за једну регију, мјесто, град или општину.
Одржавају се сваке године у истом периоду. Могу бити везане за битне датуме и мјеста
локалних заједница. Могу ући у календар Савеза, уколико имају масовност, добар термин
и организацију.
- Остале манифестације се одржавају повремено, углавном су локалне и везане за неки
важан догађај. Могу ући у календар Савеза, уколико имају масовност, добру организацију
или су од значаја за развој планинарења у том подручју.
Члан 3.
Традиционлне, савезне и републичке су масовне планинарске манифестације, које
окупљају више стотина учесника и планинара. Може их финансирати Савез на приједлог
Стручне Службе Савеза ( у даљем тексту: Служба), а по одлуци Управног одбора.
Члан 4.
Стручна служба Планинарског савеза Републике Српске до 01.августа, текуће године
објављује конкурс за акције у наредној години и о томе обавјештава чланице Савеза.
Конкурс је отворен најмање 30 дана. Управни одбор одлучује о врсти акције, акције које
улазе у јединствени календар и акције које ће помоћи, подржати, суфинансирати и
финансирати Савез.
Члан 5.
За манифестацију Савеза може да конкурише свака правна чланица Савеза, која има
најмање 3 године искуства у организовању акција и која редовно учествује у раду Савеза.
Члан 6.
Планинарске организације подносе писмене пријаве Планинарском савезу Републике
Српске до 15.септембра, прихватајући све обавезе које произилазе из овог Правилника.
Члан 7.
Пријава садржи пун назив планинарске организације, сједиште, мјесто одржавања,
датум и трајање акције, кратак сценарио, извештај о досадашњем организовању акција,
план манифестације и финансијски план са реалним трошковима, име лица задуженог за
организацију и податке нужне за контакт.
Члан 8.
Служба по прегледу приспјелих пријава припрема приједлог Управном одбору до 15.
октобра. Закашњеле, неовјерене и непотпуне пријаве Служба неће разматрати.
Члан 9.

Број акција у календарској години није ограничен, али с тим да по правилу временски
размак између две акције није краћи од 5 дана. Акције се могу и преклапати у изузетним
условима о чемо одлуку доноси Управни одбор Савеза.
Члан 10.
Једна планинарска организација, изузев Савеза, може самостално у току календарске
године да конкурише са једном акцијом. Изузетке одобрава Управни одбор.
Члан 11.
Приликом утврђивања календара акција Служба води рачуна о :
- достављеним документима везаним за акцију,
- учешћу планинарских организација на манифестацијама (масовност и учесталост),
- планинарској садржини и атрактивности,
- оцијенама досадашњих манифестација,
- равномјерном временском распореду и одржавању у свим годишњим добима,
- територијалном распореду,
- давању значаја појединим активностима важним за планинарски покрет, као што су
отварање новог дома или трансверзале,
- обељежавању јубилеја чланица или савеза,
- трајности традиционалних акција,
- масовност, утицај и значај акције.
Члан 12.
На приједлог чланица, Начелништва и Службе, Управни одбор до утврђује календар
акција као и представнике у име Управног одбора који ће присуствовати појединим
акцијама до краја календарске године.
Савез до 01. децембра обавештава све чланице Савеза о календару, како би у своје планове
могли уврстити и акције савеза.
Члан 13.
Планинарско друштво коме је повјерена организација акције дужно је да најмање 30 дана
прије њеног одржавања, обавијести планинарске организације и Савез о детаљима акције.
Исте се објављују на сајту Савеза.
Члан 14.
Обавјештење садржи:
1. Детаљан план акције који обухвата дужину стазе у сатима хода и километрима, врхове и
висинску разлику, врсту терена, евентуалне опасности и потребној опреми.
2. Могуће начине доласка и ред вожње јавних превозних средстава, те вријеме и мјесто
окупљања, тј. старта и циља.
3. Податке о смјештају, исхрани и снабдијевању водом, цијенама, опреми и евентуалном
програму.
4. Рок за пријаву, датум почетка и завршетка акције,
5. Лицима задуженим за организацију и контакт лица на стази у случају потребе.
Члан 15.
Организатор који је у календару Савеза се обавезује:
- да пријави организацију манифестације МУП-у,

- да обезбиједи најмање једног лиценцираног водича или алпинисту, а у зависности од
услова(зимски, љетни, високогорски,...) и остале стручне службе,
- да формира бар једну медицинску екипу са медицинском торбом,
- да има план спасавања на сваком дијелу стазе, уколико буде неопходно,
- да видно истакне знак Савеза на штампаном материјалу и у току акције.
Члан 16.
Организатор може изузетно да Служби предложи промјену термина, наводећи разлоге и
предлажући други термин који се не поклапа са другом републичком акцијом.
Служба, уколико оцјени да су разлози оправдани, а нови термин прихватљив, може да
усмено да сагласност за промјену термина. Уколико Служба, не прихвати промијену,
акција се отказује.
Служба може и захтијевати отказивање манифестације од организатора, уколико сматра
да сигурност учесника може бити угрожена.
Организатор је, у сва три предходна става из овог члана, обавезан да обавијести све
планинарске организацијешто је прије могуће.
Уколико самоиницијативно помјери акцију на већ уписани термин у календару Савеза, те
начини штету другој планинарској организацији, нема право конкурисати на термин
акција наредних три године уз надокнаду штете оштећеној планинарској организацији, а
износ одређује Управни одбор Савеза.
Члан 17.
Организатор планира и изводи акцију придржавајући се овог Правилника.
Током извођења манифестације, обавезно је присуство тима прве помоћи, љекарске или
медицинске екипе у зависности од масовности и степена ризика на стази. МУП или друге
службе безбедности и агенције, могу осигуравати ризична мјеста или подручје окупљања.
У току планинарења је обавезан на стази, најмање један водич или алпиниста у зависности
од терена и планиране активности. Процјене ризика врши организатор.
Члан 18.
Сваки потенцијални учесник акције обавезно је да изврши пријаву (у року предвиђеном од
стране организатора) о учешћу (број учесника, вођа пута, времену доласка, смјештају,
исхрани и сл.), по доласку и да у цјелини прихвати програм акције. За вријеме акције, вођа
групе брине о свом чланству (смјештај, безбедност, ред).
Са организатором службено разговара само вођа групе.
Члан 19.
Планинарској организацији, чији чланови не поштују планинарски кодекс и не
придржавају се правила о организатора и на тај начин ометају правилно извођење акције
или руше углед планинарства, на писмени приједлог организатора акције или
представника Савеза који присуствује акцији, управни одбор Савеза може за одређени
период забранити учешће на акцијама: појединцима и планинарским организацијама.
Временска казна може износити:
- 06 мјесеци
- 12 мјесеци
- 24 мјесеца

На изречену казну, кажњена планинарска организација може се жалити Вијећу части.
Члан 20.
По завршетку манифестације организатор је дужан да у року од 10 дана објави краћи
писмени извјештај. Извјештај се објави на сајту домаћина или Савеза.
Извјештај може да садржи: финан. извјештај, сажет опис акције, број учесника, број и
назив организација која су учествовала, податке о дужини пређене стазе, висинској
разлици, испењаним врховима, смјештају, времену, броју и именима медицинских
радника, водича, припадника ГСС-а и стручних служби, евентуалним тешкоћама или
ексцесима и друге податке и оцене које организатор сматра важним.
Члан 21.
Представник Савеза који је одређен да присуствује манифестацији, прати њен ток и у
року од 7 дана по завршетку акције подноси Стручној служби извештај и картон са
оценама акције.
Члан 22.
Уколико је представник Савеза одређен да присуствује акцији, спречен да присуствује,
обавезан је да покуша да међу члановима Савеза нађе замјену. Ако не успе да нађе
замјену, о томе обавештава Службу односно Председника ПСРС. Уколико они не нађу
замјену, Предсједник има право да именује неког из планинарске организације да
присуствује и представља Савез и његове обавезе су исте, као оне наведене у члану 19.
овог Правилника .
Члан 23.
Планинарска организација која као организатор манифестације не испуни обавезе из
чланова 13,14,15,16 и 17. губи право пријављивања манифестације Савезу у наредне три
године.
Члан 24.
Управни одбор на почетку сваке календарске године процењујње финансијску ситуацију
Савеза и у складу са њом предвиђа материјалну помоћ којом ће ове акције помагати. Дио
до 50% предвиђене суме биће уплаћена по пријему обавјештења, позива на акцију и
предрачуна одређене врсте трошкова који гласи на Планинарски савез РС. После пријема
комплетног писменог извештаја организатора и представника Савеза, Управни одбор
одобрава исплату преосталог одобреног износа, а на основу рачуна добијених од
организатора акције, који гласе на ПСРС.
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.

Предсједник ПСРС
Пале, 15.12.2018.
ЉУБИША АРАМАНДА

