ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

Децембар 2018.

На основу Статута Планинарског савеза Републике Српске (у даљем тексту ПСРС),
чланa 42, ставa 4. Управни одбор на сједници одржаној 15.12.2018. године у
Палама д о н о с и :

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Комисија за спортско пењање (у даљњем тексту: КСП) усвојила је правилник који је
одобрен и подржан од стране Планинарског Савеза Републике Српске (у даљњем тексту
ПСРС)
Члан 1.
Комисија за спортско пењање је одговорна за све дисциплине слободног и спортског
пењања, и то:

-Спортско пењање
-Слободно пењање
-болдеринг
-кањонинг

Комисија за спортско пењање је на основу члана 69 став 1 тачка 3 Статута ПСРС-а.
Прихваћена од стране истог.
Члан 2.
Комисија је основана 25.03.2009. године у Бањалуци.
Подручје делатности комисије је територија Републике Српске.
Члан 3.
Назив комисије је: Комисија за спортско пењање, скраћено КСП.
Седиште комисије је адреси савеза.
Члан 4.
КСП је лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним овим правилником,
Законом о спорту РС-а и Статутом ПСРС.
Члан 5.
За званицне документе и дописе комисија користи печате планинарског савеза, односно
Начелника РСРС.
Члан 6.
Стручни рад у Клубовима могу обављати искључиво спортски стручњаци и стручњаци у
спорту, У складу са Законом о спорту и Статутом ПСРС-а (члан 41. - члан 44.).

2. ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ, ЊИХОВА ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 7.
Чланови КСП су чланови спортских клубова, планинарских организација и пењачких
удружења. Чланови КСП могу бити спортски стручњаци и стручњаци у спорту у складу са
Законом и Статутом ПСРС.

Комисија броји 5 чланова које на приједлог Начелника Савеза, КСП-а именује УО ПСРС.
Члан 8.
Права и обавезе чланова КСП су да:
у оквиру Савеза покрећу и разматрају сва питања из дјелатности КСП у циљу
унапређивања спортско пењачког спорта:
1. преко начелника КСП-а дају предлоге, смјернице, сугестије и мишљења ради
доношења одговарајућих одлука, закључака и др. и да траже интервенцију Савеза
код надлежних спортских и државних органа ради заштите интереса спортско
пењачког спорта;
2. иницирају и предлажу о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у
Савезу;
3. користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Савез у оквиру своје
делатности;
4. дају Савезу извјештаје и податке које он од њих тражи ради обављања законом и
Статутом предвиђених послова и задатака;
5. уредно плаћају Савезу чланарину и обезбеђују све услове за ефикасан рад Савеза;
6. у међусобним односима његују и поштују спортски морал и спортски дух;
7. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених правилником,
другим актима КСП и одлукама органа Савеза;
8. учествују у стручним активностима Савеза;
9. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Савеза.
Члан 9.
Пријевремени престанак рада члана комисије изводи се на један од начина:
1. на писмени захтев члана;
2. повредом овог правилника и суспензијом од стране Начелника КСП ;
3. одлуком УО ПСРС.
Члан 10.
На одлуку КСП о престанку својства члана КСП, члан КСП може поднијети жалбу УО ПСРС.
Одлука ПСРС по жалби је коначна.
Члан 11.
Ако члан комисије својим дјеловањем, неактивношћу и неизвршавањем обавеза нарушава
углед, интересе комисије и чланова комисије као и углед ПСРС, Начелник КСП ће му
указати на уочене недостатке и предложити предузимање потребних мјера, укључујући и
разрјешење представника члана комисије.
Када и поред упозорења и предузетих мјера члан комисије не отклони недостатке којима се
грубо нарушавају углед и интереси комисије и Савеза, Начелник КСП доставља приједлог
за искључење УО ПСРС уз суспензију члана комисије до првог састанка УО ПСРС .
Члан 12.
Члан комисије одговара за своје обавезе према комисији које су настале пре престанка
својства члана КСП.
Члан 13.
КСП је дужна да распише конкурс за организацију такмичења, формира и усвоји календар
такмичења у периоду од 01.04. до 01.05. за наредну годину и обавијести ПСРС преко
Начелника КСП.
Члан 14.
Комисија је дужна да у обављању спортских активности обезбиједе услове за безбиједно
бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног
рада, планирање и евиденцију стручног рада и вођење базичних евиденција

3. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КОМИСИЈЕ
Члан 15.
Комисија обавља циљеве и задатке који су од заједничког интереса са пењачки спорт у
Републици Српској и од користи за његове чланове, а нарочито:
1. заступа заједничке интересе чланова комисије пред надлежним органима ПСРС,
учествује у примени прописа од интереса за чланове Савеза и даје мишљења на
нацрте и предлоге тих прописа;
2. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљивања пењачког
спорта и праћења и упознавања чланова са међународним искуствима у области
пењачког спорта
3. организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
4. организује иновацију знања кадрова у пењачком спорту, посебно руководећих и
стручних радника;
5. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује
правила понашања у њиховим међусобним односима.
6. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих,
јубиларних и др.) за изузетне резултате и за допринос развоју и унапређивању
пењачког спорта у РС, у складу са прописима ПСРС и актима ПСРС;
7. Комисија усклађује активности својих чланова ;
8. остварује међународну спортску сарадњу, у складу са одобрењем ПСРС;
9. организује и обезбеђује функциоинисање јединственог информационог система за
потребе пењачког спорта, и пружа потребне информације својим члановима преко
сопственог информационог система и повезивањем са одговарајућем
информационим системима у земљи и иностранству;
10. организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова комисије И савеза и
других заинтересованих правних и физичких лица, ради размене искустава,
пословног и спортског повезивања и остваривања заједничких пословних и
спортских интереса;
11. пружа помоћ својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом,
увођења нових метода рада и пословања, прибављања пословних информација и
сл.
12. спроводи пењачка такмичења на нивоу РС;
13. планира и организује међународна такмичења и манифестације у држави и на
међународним такмичењима
Члан 16.
Све регулативе по питању стручног обучавања и оспособљавања на приједлог КСП
одобрава Начелништво ПСРС уз присуство и на приједлог начелника КСП.

4. ПЕЊАЧКА ТАКМИЧЕЊА
Члан 17.
Сва такмичења у организацији ПСРС и КСП се реализују на основу овог правилника и
такмичарског правилника КСП. Без истог није могућа организација такмичења.
Члан 18.
КСП мора пратити сва такмичења из своје домене на територији РС.

Члан 19.

КСП у склопу ПСРС-а утврђује правила и услове за организвање пењачких спортских
такмичења на нивоу РС и учешће у њима.
Члан 20.
КСП и ПСРС морају општим актом установити потпун или дјеломичан систем лиценцирања
клубова, судија, спортиста, тренера и сл. као услов за учешће на такмичењима која се
организују од стране ПСРС или под његовим покровитељством.
Члан 21.
Организатор такмичења је дужан да осигура његово несметано и безбиједно одржавање и
предузме мјере прописане правилником КСП и правилима и Статутом ПСРС.
Пењачко такмичење може да се организује уколико организатор има обезбијеђене услове
предвиђене правилима КСП и ПСРС у погледу објекта, простора, опреме, стручних и других
радника.
Клубови и спортисти могу да учествују на такмичењима у организацији ПСРС или под
његовим покровитељством, ако испуњавају услове утврђене законом о спорту и правилима
КСП и ПСРС.
Члан 22.
КСП и ПСРС активно учествују у организовању школских пењачких такмичења у РС.
5. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ
Члан 33.
Комисијом управљају њени чланови преко начелника комисије у органима савеза.
Члан 24.
Начелник је највиши орган КСП.
Начелник сазива, управља и руководи радом КСП. На приједлог начелника КСП, УО ПСРС
именује чланове КПС.
Члан 25.
Мандат начелника КСП престаје прије истека времена на које је изабран:
1. Ако поднесе оставку,
2. Ако буде опозван због не придржавања правилника КСП-а, одредби статута и
правилника ПСРС и других општих аката савеза као и због не присуствовања
сједницама КСП и ПСРС.
3. Прије истека мандата УО ПСРС бира и именује новог начелника.
Уколико начелник комисије поднесе оставку или буде опозван прије истека мандата
Начелник ПСРС ће привремено изабрати другог начелника КСП као вршиоца дужности, док
УО ПСРС не именује новог начелника.
Члан 26.
Чланови КСП су дужни да уважавају и штите интересе КСП и ПСРС у цјелини.
Члан 27.
Комисија ради на састанција и сједницама. Сазива се по потреби најмање једанпут у два
мјесеца.
Састанке односно сједнице сазива Начелник комисије. Доношење одлука може се вршити и
модернијим начинима (маил, конференцијски позиви и састанци, телефонски,...) уколико
постоји потврда те одлуке, која се накнадно мора оверити на следећем састанку.
Сједнице се обавезно сазивају на захтјев УО ПСРС.
Члан 28.
Комисија може да засиједа и доноси одлуке, ако сједници присуствује надполовична
већина чланова комисије или су присутни путем медија(конференцијски састанци,
телефонски,...).

Сваки члан комисије мора имати потврду издану од стране клуба (члана) кога представља.
УО ПСРС на приједлог КСП доноси одлуку о измјенама и допунама правилника КСП или
доношења новог правилника.
Члан 29.
Рад комисије уређује се правилником о раду комисије. Правилник о унутрашњем уређењу и
организацији КСП утврђује сама комисија.
6. СПОРТСКО ПЕЊАЧКА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 30.
Ознаке и симболе репрезентације РС такмичари могу носити само на такмичењима
одобреним од стране организатора, ПСРС и/или ИФСЦ-а
Члан 31.
О такмичењима за спортско пењачку репрезентацију РС води се посебна евиденција.
Члан 32.
За учешће на међународним спортско пењачким такмичењима формирају се:
1. Мушка и женска сениорска спортско пењачка репрезентација РС
2. Мушка и женска јуниорска спортско пењачка репрезентација РС у складу са
старосним категоријама.
Члан 33.
Критеријуме на основу којих се дефинишу права и обавезе спортско пењачких
репрезентативаца РС утврђује КСП.
Члан 34.
У спортско пењачкој репрезентацији РС може да учествује само пењач који је члан ПСРС.
Члан 35.
Изабрани репрезентативци који без оправданог разлога не изврше своје обавезе према
спортско пењачкој репрезентацији РС и тренер, селектор односно други спортски радник
који спречава спортисту у спортско пењачкој репрезентацији РС чини тежи дисциплински
прекршај.
КСП задржава право санкционисања прекршаја.
Члан 36.
КСП је дужна да одабере капитена репрезентације и његовог замјеника, на приједлог
чланова репреyентације (изузев у случају ванредне ситуације, гдје ће то учинити сами
репрезентативци).
7. САРАДЊА
Члан 37.
КСП уз сагласност ПСРС изражава заједничке интересе својих чланова у односима са
спортско пењачким организацијама и пењачким савезима других земаља као и са
одговарајућим међународним спортским организацијама и у циљу унапређења сарађује са
њима.
У остваривању сарадње Комисија организује посјете представника и делегација
организацијама из става 1 овог члана као и посјете представника тих организација КСП и
ПСРС.
Члан 38.
КСП остварјуе своја права у међународним савезима преко ПСРС или неког другог кровног
савеза.
8. ЈАВНОСТ РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 39.

Рад КСП је јаван и обезбеђује се у складу са одредбама овог правилника.
Јавност рада комисије обезбјеђује се јавношћу сједница чланова комисије и савеза као и
издавањем информација о њиховом раду сарадњом са средствима јавног информисања и
другим средствима обавјештавања уз сагласност ПСРС.
КСП може оглашавати преко гласила ПСРС чији садржај одобрава ПСРС преко свог
Начелника .
Члан 40.
Чланови КСП могу искључити или ограничити јавност сједнице или скупа када се
разматрају документа или подаци повјерљиве природе.
Члан 41.
Начелник даје податке и информације у вези са радом комисије одговоран је за њихову
тачност. Ставове комисије може да износи и заступа начелник КСП или члан комисије којег
он именује.
9. ОПШТИ АКТИ КОМИСИЈЕ
Члан 42.
Општи акти комисије су статут ПСРС, правилник КСП као и други правилници и пословници
и одлуке којима се на општи начин уређују одређена стања.
Члан 43.
Иницијативу за доношење новог правилника односно општег акта, за његове измјене и
допуне може дати:
a) Предсједник ПСРС
b) Начелник ПСРС
c) Начелник КСП
О иницијативи за доношење правилника односно за његове измјене и допуне разматра
КСП у року од 15 дана од подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу КСП
утврђује нацрт правилника односно нацрт измјена и допуна правилника и организује јавну
расправу међу члановима комисије. Јавна расправа траје 30 дана од дана донстављања
материјала на расправу. У року од 30 дана од окончања јавне расправе КСП утврђује
приједлог правилника односно измјена и допуна правилника КСП и доставља УО ПСРС.
У хитним случајевима начелник КСП задржава право измјене и допуне правилника и без
спровођења јавне расправе. О неприхватању иницијативе измјена и допуна правилника
КСП обавјештава подносиоца иницијативе.
Члан 44.
Општи акти комисије ступају на снагу одмах по прихватању истог од стране савеза осим
ако је одлуком о њиховом доношењу одређен други рок њиховог ступања на снагу.
Одлуком о доношењу општег акта комисије одређује се начин његовог објављивања.
Члан 45.
Општи акти комисије морају бити у сагласности са општим актима ПСРС.
Члан 46.
У случају несагласности општег акта комисије и статута ПСРС примијениће се одредбе
статута.
У случају несагласности општег акта комисије и оштег акта спортског савеза РС
непосредно се примјењују одредбе општег акта спортског савеза РС.

10. ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНОВА
Члан 47.
Клубови чланови ПСРС су дужни преко комисије КСП доставити евиденције својих
чланова, такмичара, спортских радника и резултата КСП-у и у складу са законом о спорту.

Сва евиденција се мора ставити савезу на увид. Савез ће евиденцију прегледати бар
једном годишње.
Члан 48.
У комисији се израђују једногодишњи и по потреби дугорочни планови рада и развоја као и
планови стручног рада. Начин израде планова одређује КСП уз сагласност ПСРС.
Члан 49.
Начин израде планова одређује КСП и ПСРС.
11. РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 50.
Спортиста који сматра да је правоснажном одлуком његовог клуба повријеђено његово
право утврђено законом о спорту или општим актом савеза, комисије, може предложити
начелнику КСП да својом одлуком покрене поступак за ванредно преиспитивање одлуке
клуба.
Уколико комисија не успије донијети рјешење или спортиста није задовољан рјешењем
комисије спор се просљеђује Начелништву ПСРС.
12. ПРЕСТАНАК РАДА КСП
Члан 51.
Комисија престаје са радом у складу са законом и статутом ПСРС.

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Општи акти комисије морају бити усаглашени се са свим одредбама Статута ПСРС.
Члан 53.
Чланови комисије дужни су да ускладе комисију, рад и општа акта са Статутом или
измјеном Статута ПСРС у року од 60 дана од ступања на снагу Статута ПСРС.
Чланови комисије дужни су да након усаглашавања својих Статута са правилником КСП и
Статутом ПСРС као и законима у РС и БиХ.
Члан 54.
Аутентично тумачење правилника КСП или другог општег акта у надлежности је искључиво
комисије која га је донијела.
Члан 55.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења од стране УО ПСРС.

Предсједник ПСРС
Пале, 15.12.2018.
ЉУБИША АРАМАНДА

