
Врз основа на Член 51 од Статутот на Федерацијата на планинарски спортови во 
Македонија (ФПСМ), на ден 06.11.2015 година Претседателството на Федерацијата на 
планинарски спортови на Македонија го донесе: 

 
ПРАВИЛНИК ЗА 

 

МЛАДИНСКАТА КОМИСИЈА НА 
ФЕДЕРАЦИЈА НА ПЛАНИНАРСКИ СПОРТОВИ ВОМАКЕДОНИЈА 

 
 ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

 
Со овој правилник се востановува постоењето на Младинската комисија на 

ФПСМ и се утврдува нeјзината организација, цели, задачи и друго. 
 

Член 2 

 
Младинската Комисија (во понатамошниот текст МК) е постојана комисија при 

Федерација на Планинарски Спортови во Македонија (во понатамошниот текст ФПСМ) 
и дел од претседателството на ФПСМ. МК е единствена постоечка главна и одговорна 
Комисија за младите членови која работи на унапредувањето и развивањето на 
планинарството и спортовите во Република Македонија, со што придонесува за развој 
на планинарските спортови во Република Македонија. 
 

Член 3 

 
Членовите на МК се младинци до 28години. 
За членување на малолетни лица во МК писмена согласност даваат родителите, 
односно старателот на малолетното лице. 
 

Член 4 

 
За подобра организација, координација и едукација на членовите на МК,  можат 

да членуваат и постари лица, носители на стручен назив во МК, пропишан во Центарот 
за стручно оспособување при ФПСМ. 

Член 5 

 
МК делува на подрачјето на Република Македонија. Седиштето на МК е во градот 

каде што е седиштето на ФПСМ.  
Член 6 

 

Знакот на МК е истиот со оној на ФПСМ со додаток на стилизираните букви М во 
вид на планина и буквата К во вид на река, поставени под знакот на ФПСМ. 
 

Член 7 

 

Печатот на МК е истиот со оној на ФПСМ и се користи само со одобрение на 
претседателот на ФПСМ. 



Член 8 

 
МК е самостојна во соработката со сродни организации во земјата и странство. 
 

Член 9 
 

МК активно соработува со сите асоцијации и комисии при ФПСМ. 
 

Член 10 

 
 Работата на МК е одобрена и се изведува според статутот на ФПСМ. 
 
 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Член 11 

Цели на МК се: 

− да се активира младината, другите членови и сите граѓани за престој и 
снаоѓање во природа, а посебно во планина; 

− да ги запознава: младината, своите членови и граѓаните, со природните убавини 
на нашата земја, планините и нивното богатство; 

− да работи на соработка со планинарски и други сродни младински организации 
во светот; 

− да го негува и развива чувството за заедничко живеење; 

− да развива и негува натпреварувачки дух во рекреативните и врвните спортови 
(планинарско трчање, ориентација, алпинизам, спелеологија, спортско 
качување); 

− да го обучува членството во специјалните вештини на планинарството како што 
се: ориентација, алипинизам, спортско качување, спелеологија, прва помош и 
спасување во планина, зимско планинарење, педагогија и психологија на работа 
со деца и друго; и 

− да го стимулира постигнувањето на врвни резултати во сите области на 
планинарството. 

Член 12 

 Задачи на МК се: 

− да делува кон омасовување и воспитување на младината како и остварување на 
целите на планинарската организација; 

− да работи на имплементација на програмите за Младински планинарски лидери 
и  на Менаџер на младински планинарски собири; 

− да го афирмира планинарството во целокупниот општествен живот во нашата 
држава со своето присуство во училиштата, универзитетите, општините  и други 
институции; 

− да се грижи за сестрана информираност на членството за својата работа; 

− да се грижи за изградба и одржување на планинарската инфраструктура;  

− да поттикнува и организира масовно планинарство и натпревари; 

− да обезбеди демократска и континуирана работа на своите органи; 



− да обезбедува стручно оспособување на членството преку: курсеви, семинари, 
логорување, биваци и друго; 

− да издава планинарски стручни и пропагандни гласила; 

− да развива соработка и да членува во меѓународни организации; и 

− да соработува со државните органи, здруженија и други институции, заради 
остварување на своите цели. 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Член 13 

МК ја сочинуваат: 

∆ Младинските секции при самите клубови  

∆ Секции на други организации со интерес за планинарството 
 

Член 14 

∆ Органи на МК се:    
        -    Собрание  

- Управен одбор 
- Претседател 
- Поткомисии 

 

Собрание 

              Член 15 

 

 Највисок орган на МК е Собранието. 
 Собранието се конституира со по еден претставник, младински планинарски лидер 
од сите младински планинарски секции. 
 Собранието е изборно на секои 4 години. 
         Собранието може да биде изборно и на покус рок од 4 години, по барање за 
свикување на вонредно Изборно Собрание, изразено по писмен пат од една третина од 
претставниците во Собранието или од една третина регистрирани членки, односно 
младински секции. 
           Член 16 

 

 Собранието ги има следните надлежности: 
 

− донесува правилници, програми и други акти; 

− усвојува годишен извештај, насоки и план за работа; 

− усвојува завршна сметка и финансиски план; 

− одлучува за промена на целта на здружувањето; 

− одлучува за основање и укинување на секции и други облици на организирање; 

− констатира прием на нови членови и престанок на членување; 

− одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела на МК и  
одлучува по извештаите на Претседателството; и 

− бира и разрешува членови на претседателство. 
 



Член 17 

          
 Седница на Собранието свикува претседателот на МК. 
 Седница на Собранието се свикува и по предлог на Претседателството или на 1/5  
од вкупниот број членови на собранието. 
 Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог 
не свика седница, седницата ја свикува претседателството или иницијаторите.  

 

Член 18 

 

 На Собранието се одлучува со јавно гласање, а  за определени прашања може да 
се одлучува со тајно гласање. 
        Секој член на Собранието има право на еден глас. 

 

Член 19 

 

 Собранието на МК полноважно одлучува ако се присутни повеќе од една половина 
од вкупниот број претставници. 
         Работата на Собранието се уредува со Деловник за работа. 
    

Управен одбор  

Член 20 

 
 УО брои 5 члена избрани од собранието. Членовите на УО се бираат со мандат од 
4 години. 
 Во УО не може да има повеќе од два члена од исто друштво. 
 Работата на УО се утврдува со Деловник. 
 УО донесува одлуки со повеќе од половина од присутните членови. 

 
                                                           Член 21 

  
 УО за својата работа е одговорен пред Собранието на МК. 
 УО  се состанува по потреба. 
 Седницата на УО ја свикува Претседателот. 
 Предлог за свикување на УО може да поднесе секоја планинарска секција и 
членовите на Претседателството. 

Член 22 

 
 Претседателот на УО е и Претседател на Собранието. 
 Седниците на УО ги води Претседателот. Во негово отсуство седниците на УО ги 
води член на УО кој ќе биде одбран од редот на присутните членови на УО.  
 

                          Член 23  

 УО ги има следните надлежности: 
 - ги подготвува седниците на собранието; 
 - го подготвува нацртот на правилниците и другите одлуки што треба да ги донесе 
Собранието; 
 - ја  спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието; 
 -  подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа; 
 - подготвува финансиски план и пресметка; 



 - врши технички работи во врска со регистрација на младинските секции во 
клубовите; 
 - изрекува опомени на секциите и на членови кои не се придржуваат кон 
одредбите од Правилникот на МК; 
 - донесува календар за акции и се грижи за негово извршување;  
 - донесува одлуки за формирање поткомисии, други тела и ја насочува нивната 
работа; и 
 - донесува одлуки за награди, пофалници и признанија; 
 
 Претседателството за сите преземени, реализирани и нереализирани работи го 
информира Собранието на МК и пред него одговара. 
 

Претседател 

Член 24 

 
 МК пред трети лица го  застапува и го претставува Претседателот. 
 Претседателот се бира за период од 4 години со право на повторен избор. 
 Претседателот е одговорен за спроведување на одредбите од правилникот. 
 Претседателот за одредени одлуки на УО кои не се во согласност со одредбите на 
овој правилник може да стави вето за извршување на донесените одлуки. 
    

Член 25 

 Претседателот: 

− го свикува УО и раководи со неговата работа; 

− се грижи за работата на МК, за актите и одлуките што ги донесува УО; 

− врши други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.  
Претседателот за сите преземени, реализирани и нереализирани работи го информира 
УО на МК и пред него одговара. 
 

Поткомисии 

Член 26 

 
За поефикасно работење на МК, се формираат поткомисии. Поткомисиите можат 

да бидат од постојан или од повремен карактер. Претседателите на поткомисиите се 
членовите на претседателството на МК.  

 
Член 27 

 
Поткомисиите имаат свои правилници и програми за работа. Тие за својата 

работа се одговорни пред МК. Седниците на поткомисиите се одржуваат по потреба, а 
ги свикува Претседателот на поткомисијата. 
 

МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

 
Член 28 

 
МК за своето финансирање, финансиските средства ги остварува од: 
- редовните средства кои ги доделува ФПСМ; 
- организирање спортски, забавни и други приредби; 



- реклами, промоции и маркетинг; 
- спонзорство – покровителство; како и од 
- други преостанати дејности кои се дозволени со закон. 

 
Член 29 

 
Сите приходи и расходи на МК се предвидуваат со годишен финансиски план, кој 

према потребите во текот на годината може да се менува. 
 

Член 30 

 
Налог за исплата на средствата дава Претседателот на МК според утврдените 

одлуки на МК. Секој налог или одлука за исплата мора да биде заверен со печат на 
ФПСМ. 
 

 НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 

Член 31 
 

Поради стимулација за успех и заслуги во развојот на планинарството кај 
младите, МК доделува признанија и награди. 

Критериумите за доделување и начинот на доделување на наградите го утврдува 
УО на МК. 
 
 ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 32 

 

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави 
со доставување до сите друштва и клубови на асоцијациите на ФПСМ. 
  
 

                                                               Федерација на Планинарски Спортови на Македонија 
 

    Претседател 
Проф.Д-р. Јовица Угриновски 


