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Београд, 10.05.2014. 



 

На основу Статута ПСС, чланова 6 ст.5; 7 ст.13 и 14; 34 ст.5 и 8; 66; предлога Комисије за 

Службу водича и Одлуке Збора водича ПСС на Другом ванредном-тематском збору, одржаном 

10.05.2014. године у Београду, Управни одбор ПСС, на  својој седници одржаној      11.06. 2015. 

Београду, верификовао је  

 

 

Правилник 

о раду Етичког одбора Службе водича  

Планинарског савеза Србије  

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим правилником регулишу се:  

 послови и задаци Етичког одбора; 

 права и дужности чланова Етичког одбора;  

 организација Етичког одбора; 

 начин рада Етичког одбора; 

 одговорност чланова Етичког одбора и  

 мере које предузима и предлаже Етички одбор. 

 

Права, дужности и одговорност чланова Етичког одбора  

 

Члан 2 

 Права и дужности чланова Етичког одбора као водича Планинарског савеза Србије (у 

даљем тексту: ПСС ), регулисана су : законима Републике Србије, Статутом ПСС, Правилником 

о безбедности, правилницима Службе водича ПСС ( у даљем тексту: Служба  )  и статутима 

Клубова чланова ПСС.  

 Етички одбор Службе водича ПСС (у даљем тексту: Етички одбор  ), овлашћен је и дужан 

да контролише извршавање обавеза и коришћење права чланова Службе водича ПСС , као и 

евентуално кршење Статута и одлука Клубова, након правоснажних одлука органа клубова или 

органа ПСС.  

Члан 3 

Етички одбор контролу може да врши по сопственој одлуци и на захтев органа ПСС, 

Клуба, водича или учесника акције.  



  

Етички одбор може да врши контролу на терену током одвијања водичке активности, у Клубу, 

прикупљањем одговарајуће документације (планова, извештаја, записника и изјава).  

  

Послови и задаци чланова Етичког одбора 

Члан 4 

Етички одбор посебно контролише:  

 припремљеност водича за одговарајућу акцију; 

 адекватност лиценце коју водич поседује према акцији коју води;  

 да ли план акције постоји и да ли садржи све потребне елементе;  

 да ли је акција одобрена од Клуба или ПСС;  

 да ли постоји списак учесника са потребним подацима;  

 да ли постоји уговор са превозником;  

 да ли постоји извештај водича и финансијски извештај, да ли садрже све елементе и да ли 

је водички извештај достављен архивама Клуба и Службе;  

 да ли је током активности поштован Правилник о безбедности и 

 да ли је поштован Правилник о надокнади трошкова водича.  

Етички одбор може контролисати и друге активности чланова Службе. 

 

Организација Етичког одбора 

Члан 5 

 За чланове Етичког одбора УО ПСС именује личности које имају дугогодишње искуство у 

планинарству и планинарској организацији, са осведоченим интегритетом, ауторитетом и 

непристрасношћу. 

 

 Етички одбор броји 5 чланова од којих је један председник. Председника и три члана 

именује УО ПСС на предлог Збора водича, а петог члана именује сам УО  на период од 4 године 

са могућношћу поновног избора.  

Члан 6 

Етички одбор може да ради и одлучује ако седници присуствују председник и најмање још два 

члана.  

У случају да је председник спречен, замењује га члан кога председник одреди.  

Члан 7 



Збор водича може са образложењем предложити УО ПСС смену председника, члана или целог 

састава  Етичког одбора пре истека њиховог мандата, у ком случају предлаже замену.  

Члан 8 

УО ПСС може са образложењем да смени председника, члана или цео Етички одбор, а о томе 

обавештава Комисију и Начелништво Службе.  

Уколико су смењени председник и више од два члана Етичког одбора, Начелник заказује 

ванредни Збор Службе који предлаже замене, а мора бити одржан најкасније 90 дана од 

доношења одлуке УО ПСС.  

Члан 9 

Етички одбор за свој рад одговара Збору водича и УО ПСС. 

 

II - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Мере које предлаже и предузима Етички одбор  

 

Члан 10 

 Етички одбор, за кршење правила вођења, може предложити покретање поступка и 

изрицање мере Већу части или Надзорном одбору Клуба, а ако Клупски орган не донесе одлуку у 

року од шест месеци, или по мишљењу Етичког одбора донесе неодговарајућу одлуку, предмет 

прослеђује Већу части ПСС са образложеним предлогом да водичу изрекне:  

 Интерну опомену- у колико су прекршена правила Службе, али није, нити је могло доћи 

до угрожавања безбедности учесника, нити кршења закона РС или друге државе на чијој 

територији се одвијала активност.  

 Јавну опомену – уколико се понови дело из претходног става овог члана.  

 Суспензију – ако је против водича покренут кривични поступак у вези са организовањем 

или вођењем планинарске акције или поступак пред другим органима ПСС, док се они не изјасне 

о суспензији, а ако је подрже, до правоснажног окончања поступка. 

 Забрану вођења у трајању од једне до четири године, ако је због кршења правила 

наступило или могло наступити угрожавање безбедности, без смртног исхода или трајних 

последица по здравље.  

 Трајно одузимање лиценце и искључење из Службе – због свесне непажње, тешког 

угрожавања безбедности са смртним исходом или тешким последицама по здравље учесника 

акције и због правоснажне пресуде у кривичном поступку покренутом из горе наведених разлога.  



 

Кршење права лиценцираних водича 

Члан 11 

 У случају да Клуб крши права водича, Етички одбор материјал прикупљен од обе стране, 

са својим мишљењем шаље УО  ПСС,  са захтевом да као највиши орган између две скупштине 

разреши спор, имајући у виду да су у спору Клуб као члан ПСС и лиценцирани водич ПСС.  

 

Начин рада Етичког одбора 

Члан 12 

 Етички одбор је дужан да о покретању поступка писмено обавести све стране у поступку и 

УО ПСС у року од 15 дана од пријема пријаве или доношења одлуке о самосталном покретању 

поступка.  

 У допису којим обавештава стране о покретању поступка, Етички одбор је дужан да их 

обавести о изјавама и/или документима које у року од 30 дана треба да му доставе ради вођења 

поступка. По истеку овог рока, Етички одбор комплетну документацију  доставља свим странама 

и УО ПСС у року од 7 дана и заказује расправу која мора бити одржана најкасније 20 дана од 

дана када су достављена документа.  

Члан 13 

Седнице Етичког одбора су јавне осим оне на којој се доноси одлука.  

Члан 14 

 Недостављање изјава и – или докумената, као и неоправдано неодазивање на позив за 

присуствовање расправи, подразумевају да је страна која тако поступа пристала на последице 

исхода поступка.  

Члан 15 

Седницу-расправу пред Етичким одбором отвара председник, објашњавајући повод и основ 

сазивања, потом даје реч покретачу поступка.  

Покретач образлаже своје виђење разлога и основа за покретање поступка и даје евентуалну 

допуну својих докумената.  

Реч после покретача добија страна против које је поступак покренут, излажући своје виђење и 

евентуалне допуне докумената.  

Председник и чланови Етичког одбора потом постављају питања и траже додатна објашњена од 

страна у поступку, након чега Етички одбор одлучује да ли је потребно предмет допунити новим 



изјавама или документима, па ако није, закључује расправу, а ако јесте заказује нову која мора 

бити одржана у року од 20 дана.  

У колико је нека страна предложила сведоке или их предложи сам Етички одбор, они се не 

позивају на расправу, већ се од њих благовремено траже писане изјаве.  

Члан 16 

Након окончања расправе, Етички одбор одлучује хоће ли донети одлуку на седници након 

расправе или ће то учинити најкасније за 20 дана.  

Члан 17 

Одлуку која обухвата садржину предмета, датум и садржину одлуке, са образложењем и 

изреченим мерама, Етички одбор доставља странама у поступку најкасније 7 дана од дана 

доношења одлуке.  

Члан 18 

Сва кореспонденција Етичког одбора са странама у поступку и страна у поступку са Етичким 

одбором одвија се преко канцеларије ПСС.  

 

III - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19 

Измена и допуна овог правилника вршиће се у складу са Статутом ПСС и правилником Службе 

водича.  

Члан 20 

Правилник ступа на снагу 8 дана од дана усвајања од стране УО ПСС. 

 


