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Скопје, Мај 2019

Врз основа на член 104 од Законот за здруженија и фондации
(Сл.весник на РМ. бр. 52/2010 год.) и Законот за спорт (Сл.весник на РМ. бр.
29/02, 66/04, 81/08, 18/11 и 51/11, 6/16, 55/16 и 61/16, 106/16 и 190/2016 год) и
членот 40 од Статутот на Федерацијата на планинарските спортови на
Македонија, Собранието на седницата одржана на 19.05.2018 година, донесе
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Федерација на
планинарски спортови на Македонија и го утврди пречистениот текст на
Статутот.
Пречистениот текст на Статутот на Федерацијата на планинарските
спортови на Македонија ги опфаќа : Статутот на Сојузот на планинарските
спортови на Македонија Број 01-168/1 од 09.12.1998 година, Одлуката за
изменување и дополнување на статутот на Сојузот на планинарските спортови
на Македонија од 17 март 2001 година, Одлуката за изменување и
дополнување на статутот на Сојузот на планинарските спортови на Македонија
од 24.11.2002 година, Одлуката за изменување и дополнување на статутот на
Федерација на планинарски спортови на Македонија бр. 01-37/1 од 31.03.2008
година, Одлуката за изменување и дополнување на статутот на Федерацијата
на планинарските спортови на Македонија бр . 01-29/1 од 05.04.2011 година,
Одлуката за изменување и дополнување на статутот бр. 01-33/1 од 26.04.2014
година, број 01- 39/3 од 21.05.2016 година, Одлуката за измени и дополнувања
на Статутот на ФПСМ од 01-58/4 од 19.05.2018 година и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на ФПСМ од 01-51/3 од 04.05.2019 година
Бр. 01-58/1
15.05. 2019 година
Скопје

Стручна служба на ФПСМ - Скопје

С Т А Т У Т
На Федерација за планинарство на Северна Македонија - Скопје
(Пречистен текст)
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Федерација за планинарство на Северна Македонија - Скопје е здружение
на граѓани кое го сочинуваат спортски клубови на планинарските спортови
заради остварување и усогласување на своите заеднички цели и интереси и
заради вршење на дејности и активности во планинарството.
Член 2
Федерација за планинарство на Северна Македонија - Скопје како
здружение на граѓани своите цели и задачи ќе ги остварува во согласност со
Уставот на РСМ, со Законот за спорт и со овој статут.

Член 3
Називот на здружението на граѓани е: Федерација за планинарство на
Северна Македонија - Скопје. Скратената ознака е ФПСМ - Скопје (во
понатамошниот текст ФПСМ).
Член 4
Седиштето на ФПСМ е во Скопје на ул. 11 Октомври бр. 42-а. ФПСМ се
организира и делува на подрачјето на Република Северна Македонија.
Член 5
ФПСМ има веб страница www.fpsm.org.mk;
ФПСМ има електронска адреса contact@fpsm.org.mk;
Член 6
Федерација за планинарство на Северна Македонија - Скопје е правно
лице.
Член 7
ФПСМ има свој печат и штембил.
Печатот на ФПСМ е тркалезен и го содржи следниот текст:
“Федерација за планинарство на Северна Македонија ” - Скопје.
Во средината е амблемот/логото на ФПСМ.
Штембилот на ФПСМ има правоаголна форма и го содржи следниот текст:
“Федерација за планинарство на Северна Македонија”, број на деловоден
протокол, дата и Скопје.
Член 8
ФПСМ има свој амблем/лого кој е во тркалезна форма, порабен со црвена
лента во која стои текстот “Федерација за планинарство на Северна
Македонија” - Скопје. Во средината на знакот е контура на Титов врв со кулата,
планинарски масив порабен со лента со златна боја во средината со црно, а
над тоа сино небо, под масивот зелено поле со река и три елки од десната
страна.
За меѓународна употреба ФПСМ – Скопје има свој амблем/лого, кој е
триаголна форма со темнозелена боја. Во основата е впишана кратенката
организацијата „ФПСМ“ со темнозелена боја. Во заднина на кратенката
исцртани контури на планина во бела боја со црвена рамка во форма
буквата „М“, додека над неа се наоѓа жолто сонце во црвена рамка.
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Член 9
ФПСМ има свое знаме кое е во светлосина боја, во средината е
амблемот на Федерација од едната страна, а од другата страна текстот со
следните зборови: “Федерација за планинарство на Северна Македонија” Скопје. Обликот на знамето е правоаголник со димензии 2х1. Краевите се
порабени со реси со златножолта боја.
Член 10
ФПСМ го претставува и застапува Претседателот на ФПСМ.
Член 11
ФПСМ може да се здружува и во меѓународни рамки.
Член 12
Работата на ФПСМ е јавна.
Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на основните
планинарски организации на ФПСМ за сите форми на работење, со увид во
спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работата
на органите и телата на ФПСМ, за материјално-финансиското работење и др.
На преставниците на печатот, радиото и телевизијата достапни им се сите
материјали на органите на ФПСМ.
Информациите до јавните гласила ги доставува Претседателството и
соодветните комисии при ФПСМ преку одреден претставник.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО
ОСТВАРУВАЊЕ
Член 13
Цели на ФПСМ се:
− да ги активира своите членови како и сите граѓани, а особено младината за
престој и движење во природа, а посебно во планина,
− да ги запознава своите членови и граѓани со природните убавини на нашата
земја, а особено со планините и нивното богатство,
− кај своите членови и граѓани да развива љубов спрема планината,
− да работи на запознавање и зближување со другите народи во светот преку
соработка со планинарски и други сродни организации во светот,
− да ги негува традициите од историското минато и НОВ,
− да го негува и развива чувството за заедничко живеење и соработка помеѓу
македонскиот народ и националностите,
− да развива и негува натпреварувачки дух во рекреативните и врвните
спортови,

−
−
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да го обучува членството во специјалните вештини на планинарството како
што се: спелеологија, високогорско планинарење, прва помош и спасување
во планина, зимско планинарење и др.,
да го стимулира постигнувањето на врвни резултати во сите области на
планинарството,
да создава услови за подготвување и организирање на високогорски
експедиции на планинските масиви кај нас и надвор од Република Северна
Македонија.
да ја потикнува еколошката свест кај членовите.
Член 14
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Задачи на ФПСМ се:
да делува во остварување на целите на планинарската организација за
нејзино омасовување и воспитување на младината,
да го афирмира планинарството во целокупниот општествен живот во
нашата држава со своето присуство во претпријатија, установи, училишта,
општини и универзитети,
да поддржува организации на: походи, маршеви, слетови, логорувања,
натпревари и истражувања,
секој член на планинарската организација да биде носител на активностите
на организацијата во која ги реализира своите граѓански права, влијае врз
програмата и содржината на дејноста на организацијата,
да се грижи за сестрана информираност на членството за својата работа,
да се грижи за изградба и одржување на планинарската инфраструктура и
тоа: планинарски домови, куќи, засолништа, спасителни станици, патеки,
трансверзали, како и други објекти за рекреативно и спортско планинарење,
да обезбеди или да учествува во натпреварувања преку разработени
натпреварувачки системи и лиги во дисциплините на планинарските
спортови,
да поттикнува и да поддржува организирање на 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 стручни и пропагандни планинарски брошури и весници,
да развива соработка и да членува во меѓународни организации,
да соработува со државни органи, здруженија и други институции, заради
остварување на своите цели.

ЧЛЕНСТВО
Член 15
Член на планинарска организација може да биде секое лице кое живее во
Република Северна Македонија, кое го прифаќа Статутот на ФПСМ.
Член на клубот може да биде и странец под услови и согласност со Закон.

Член 16
Член на ФПСМ се станува со доброволно пристапување во планинарски
спортски клуб.
Член 17
Членови на ФПСМ можат да бидат редовни и почесни.
Редовни членови се оние кои имаат платено членарина.
Редовните членови според својата возраст се делат на:
− подмладок до 14 години,
− младинци од 14 до 27 години
− возрасни над 27 години.
За членување на малолетни лица потребна е писмена согласност од
родителите, односно старателот.
Член 18
Почесни членови можат да бидат државјани на Северна Македонија и
странски државјани.
Почесните членови не можат да бираат и да бидат бирани во органите на
ФПСМ, ниту да учествуваат во донесување на одлуки.
Член 19
Правата на членовите се:
- активно да учествуваат во работата на организацијата, да предлагаат и
да учествуваат во донесување на одлуките,
- да избираат и да бидат избрани во сите органи на ФПСМ преку
спортските клубови,
- да учествуваат во сите видови планинарски активности според
можностите,
- да ги користат сите привилегии што ФПСМ ги дава на своите членови.
Член 20
Должности на членовите се:
- да се придржуваат кон статутот на спортскиот клуб каде членуваат,
- редовно да плаќаат членарина,
- да ги извршуваат задачите и одлуките на ФПСМ и спортските клубови,
- да учествуваат во сите видови планинарски активности според своите
можности,
- да го чуваат угледот на организацијата и планинарите,
- да помагаат за изградба, одржување и чување на планинарските објекти,
- да ги чуваат планинарските знаци, флората и фауната во планина,
- да ги негуваат добрите меѓучовечки односи и солидарност во ФПСМ.

Член 21
Членството во планинарските организации (клубови) престанува:
- со испишување,
- со бришење поради неизвршување на должностите од член 20,
- со исклучување со одлука на спортскиот клуб.
Одлуката за исклучување спортскиот клуб ја доставува до ФПСМ, преку
кого се доставува до сите спортски клубови на ФПСМ.
Исклучениот член не може да го прими ниеден спортски клуб на ФПСМ во
периодот кога истиот е исклучен.
Исклучениот член може повторно да се зачлени по истекот на казната.
ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИСКИ ПРИНЦИПИ
Член 22
За остварување на своите потребите за занимавање со активности и за
заштита на правата и на интересите од областа на планинарството како спорт,
граѓаните можат слободно и доброволно да се здружуваат и да формираат
планинарски спортски здруженија под услови и на начин утврдени со закон и со
овој статут.
Основните планинарски организации се организираат како спортски клубови.
Основните планинарски организации се конституираат во рамките на државен
орган, претпријатие, установа, училиште, универзитет, или надвор од овие
институции.
За конституирање на основните планинарски организации потребно е најмалку
5 (пет) полнолетни граѓани државјани на Република Северна Македонија.
Основните планинарски организации донесуват свој Статут.
Член 23
Спортските клубови, како правни лица можат да формираат друштво со
ограничена одговорност или акционерско друштво за вршење дејност спорт за
остварување на неговите цели, интереси и активности, како и за финансирање
на неговите функции утврдени со статутот.
Член 24
Содржината на работата на спортскиот клуб се состои во реализирање на
целите и на задачите предвидени со Статутот на ФПСМ.

Член 25
Спортскиот клуб се евидентира во ФПСМ.
При евидентирањето на нов спортски клуб во ФПСМ се наплатува одреден
финансиски надомест на име административни трошоци.
Износот на финансискиот надомест го утврдува Претседателството на ФПСМ
со одлука.
Спортскиот клуб, согласно Законот, задолжително се регистрира при
Централниот регистар на РСМ и Агенцијата за млади и спорт.
Член 26
За да може спортскиот клуб да се евидентира во ФПСМ потребно е да
има најмалку еден член кој има лиценца односно положено испит за
планинарски водич, односно инструктор, во соодветниот планинарски спорт
согласно програма на Центарот за стручно оспособување при ФПСМ.
Доколку спортскиот клуб нема член со лиценца односно положено испит од
претходниот став, истиот може да се регистрира ако има таков член од друг
спортски клуб кој ќе ги води активностите во спортскиот клуб сè до
оспособувањето на член од клубот, односно положување на испит од ставот
еден на овој член, а најмногу една година од регистрацијата на клубот.
Член 27
За поуспешно извршување на целите и задачите на планинарската
организација, основните планинарски организации на подрачјето на една
општина, град, универзитет и реон се здружуваат во општински, градски и
универзитетски сојузи.
За формирање на општински, градски и универзитетски сојузи, услов е
постоење на најмалку три основни планинарски организации.
Член 28
Основа за конституирање на органите на ФПСМ се спортските клубови
евидентирани во ФПСМ.
Член 29
Општинските, градските и универзитетските сојузи на планинарските
спортови ги иницираат, насочуваат, обединуваат, кординираат и контролираат
активностите на основните планинарски организации.
Дејноста ја уредуваат со свој статут кој е во согласност со овој статут.
Член 30
Основните планинарски организации, општински, градски и универзитетски
сојузи можат да бидат исклучени од ФПСМ, во случаи кога не ги извршуваат
одлуките и препораките на ФПСМ и ако две години едноподруго не подигнале
членска планинарска маркица.

Член 31
Основните планинарски организации (спортските клубови) во почетокот
на секоја година, а најкасно до почетокот на месец април во тековната година,
на сметката на ФПСМ уплатуваат паричен надоместок на име годишна
чланарина во износ кој се определува со Одлука на Претседателството на
ФПСМ.
Клубовите кои нема да платат чланарина до 01 април, нема да учествуваат во
работа на седниците на Собранието, да гласаат ниту да бидат гласани во
органите на Федерацијата.
Со оваа уплата основните планинарски организации се стекнуваат со право да
подигнуваат членски маркици во зависност од бројот на нивните членови без
посебен надомест за секоја подигната маркица и да ги издаваат на своите
членови по цена што ќе ја утврди нивниот орган на управување.
Член 32
Средствата собрани од членарина ФПСМ ќе ги користи наменски и ќе се
доделуваат на основните планинарски организации кои придонесуваат за
развој на планинарските спортови.
Начинот, износот и намената на доделувањето на овие средства на основните
планинарски организации ќе се утврди со посебен правилник.
Член 33
ФПСМ издава членски книшки.
Цената на членската книшка ја утврдува Претседателството на ФПСМ со
одлука.
Цената на членската книшка не може да биде повисока од цената на нејзиното
печатење.
Член 34
Основните планинарски организации при издавањето на членските
маркички за тековната година задолжително ги осигуруваат своите членови од
можен ризик во спортот.
Член 35
ФПСМ е единствена организација во Република Северна Македонија
квалификувана да организира републички планинарски акции.
Техничката организација може да ја довери на спортските клубови под
пропишани услови и критериуми.
Член 36
За остварување на своите цели и задачи, интереси и активности и за
финансирање на своите функции ФПСМ и другите планинарски организации
можат да основаат друштво со ограничена одговорност и акционерско друштво.

Карактерот и принципот на работење се определуваат со актот на нивното
основање. Добивката и приходот што се остваруваат во работењето може да
бидат употребени исклучиво за издржување и остварување на целите и на
задачите утврдени со овој статут.
УПРАВУВАЊЕ СО ФПСМ
Член 37
Со ФПСМ управуваат членови предложени од планинарските клубови.

−
−
−
−
−
−
−
−

Права и должности на преставникот се :
рамноправно да учествува во работата на ФПСМ,
да предлага решенија од заеднички интерес,
да ги усогласува своите ставови со другите претставници,
да избира и да биде избран во органите на ФПСМ,
во ФПСМ да ги застапува интересите и ставовите на клубот чиј претставник
(односно член) е,
да работи на развивање и на унапредување на заедничките и на другите
активности кои произлегуваат од Статутот, програмските цели и задачи и од
усвоените одлуки и заклучоци,
да ги спроведува одредбите на овој Статут,
редовно да го известува својот клуб за работата на органите на ФПСМ.

ОРГАНИ НА ФПСМ
Член 38

−
−
−
−
−

Органи на ФПСМ се:
Собрание,
Претседателство,
Претседател,
Надзорен одбор,
Суд на честа,

Собрание
Член 39
Највисок орган на ФПСМ е Собранието.
Собранието се конституира со по еден преставник од сите редовни членови на
ФПСМ.
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
членови, односно спортски клубови.

Член 40
Собранието ги има следните надлежности:
− донесува статут, програма и други акти,
− усвојува годишен извештај, насоки и план за работа и ги објавува на својата
веб страница,
− усвојува финансиски извештај, завршна сметка и финансиски план и ги
објавува на својата веб страница,
− одлучува за промена на целта на здружувањето,
− одлучува за формирање и укинување на ограноци и други облици на
организирање на ФПСМ ,
− одлучува за статусните измени на здружението и за зачленување во сродни
сојузи и сродни меѓународни организации,
− констатира прием на нови членови и престанок на членувањето,
− избира органи на ФПСМ ,
− одлучува за престанување на постоењето на ФПСМ со двотретинско
мнозинство од сите членови,
− одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела на
ФПСМ и одлучува по извештаите на Претседателството и на Надзорниот
одбор,
− избира членови на Надзорниот одбор,
− избира членови на Судот на честа,
− ги разрешува органите на ФПСМ,
− треба да биде информирано за донесените правилници и други акти за
работата на ФПСМ, а донесени од Претседателството.
Член 41
Собранието работи на седници.
Собранието одржува седница еднаш на 6 месеци, а најмалку еднаш годишно.
Вонредна седница на собранието може да се одржи со писмено барање од
една третина од членовите на Федерацијата.
Вонредната седница на собранието од ставот 3 на овој член се одржува
најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за
одржување.
Член 42
Седницата
на
Претседателството.

собранието

ја

свикува

Претседателот

на

Ако претседателот на Собранието во рок од 14 дена од денот на дадениот
предлог не свика седница, седницата ја свикува Претседателството,
Надзорниот Одбор или иницијаторите.

Член 43
Членовите на Претседателството и претседателите на Надзорниот одбор
и на Судот на честа учествуваат во работата на Собранието без право на глас
за извештаите кои ги поднеле до Собранието.
Член 44
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 45
Собранието на ФПСМ полноважно одлучува ако се присутни повеќе од
една половина од вкупниот број претставници.
Работата на Собранието се уредува со деловник за работа.
Член 46
Собранието одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од присутните
членови.
Претседателство
Член 47
Претседателството брои 11 члена.
Членовите на Претседателството се бираат со мандат од 4 години.
Во претседателство не може да има два члена од ист спортски клуб.
Изборната комисија, од добиените предлози од планинарските клубови
за членови на Претседателството, подготвува листа на кандидати за можни
членови на Претседателството на ФПСМ, која ја поднесува на Собранието кое
ги избира. Заради поголема транспарентност и конкурентност, на листата на
кандидати пожелно е да има по двајца кандидати за едно место во
Претседателството.
Собранието изборот на членови на Претседателството го врши со тајно
гласање. Делегираните преставници на планинарските клубови можат во
листата на кандидати за можни членови на Претседателството на ФПСМ да
заокружат само 10 (десет) редни броеви пред кандидатите за можни членови на
Претседателството на ФПСМ. За избрани членови на претседателството, се
сметаат оние 10 (десет) кандидати кои добиле најголем број на гласови.
Доколку одредени кандидати добиле ист број на гласови, гласањето се
повторува само за тие кандидати.
„При предлагањето на кандидати за членови на Претседателството,
планинарските организации/клубови можат да предлагаат членови кои имаат
најмалку 5 години активно членство и кои имаат докажана способност за
иницијативност и тимска работа во интерес на планинарството.“

„Делегираните преставници на планинарските клубови на Собранието, при
гласањето за кандидати за членови на претседателството мора да водат
сметка за регионалната застапеност во претседателството.“
Член 47-а
„Мандатот на членовите на претседателството престанува во следните случаи:

−
−
−
−
−
−
−

Со истекот на мандатот
По негово барање
Трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата член на
претседателството
Е осуден на правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна
казна затвор во траење од најмалку шест месеци
По сознание од матичниот клуб од каде бил делегиран и со правосилна
одлука доколку од страна на тој клуб е исклучен од членство
Поради долготрајно боледување е отсутен повеќе од 3 седници на
претседателството
Поради смрт“
Член 48

Работата на Претседателството се утврдува со Деловник.
Претседателството може да работи на седница ако се присутни 2/3 од
членовите, (осум члена) а одлуки донесува со мнозинство на гласови од
присутните членови.
Член 49
Претседателството за својата работа е одговорно пред Собранието на
ФПСМ.
Претседателството се состанува по потреба.
Седницата на Претседателството ја свикува Претседателот.
Предлог за свикување на Претседателство може да поднесе секој спортски
клуб, членовите на Претседателството и Надзорниот одбор.
Начинот на свикување на седницата и работењето на Претседателството се
уредува со деловник за работа .
Член 50
Седниците на Претседателството ги води Претседателот.
Член 51

−
−
−

Претседателството ги има следните надлежности:
ги подготвува седниците на Собранието,
го подготвува нацртот на статутот и другите одлуки што треба да ги
донесе Собранието,
ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од

Собранието,
− може да формира стручна служба и да врши контрола врз нејзината работа,
− управува и одговара за управувањето со имотот на ФПСМ ,
− подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа,
− подготвува финансиски план и пресметка,
− ја утврдува висината на членарината за членство во ФПСМ,
− врши технички работи во врска со регистрација на друштва/клубови,
− избира работни тела на Претседателството,
− изрекува опомени на спортските клубови,сојузи и членови кои не се
придржуваат кон одредбите од статутот на ФПСМ,
− донесува правилници и други акти за својата работа и работата на своите
работни групи како и за работата на ФПСМ,
− врши технички работи во врска со бришењето на спортскиот клуб од ФПСМ,
− ја спроведува постапката за одржување на вонредно собрание на ФПСМ,
− избира претставници во спортски и други организации,
− донесува календар за акции и се грижи за негово извршување,
− донесува одлуки за формирање комисии, други тела и ја насочува нивната
работа,
− донесува одлуки за награди, пофалници и признанија,
− донесува одлуки за набавка и отуѓување на основните средства за работа на
ФПСМ, за печатење на стручна литература и за други потреби.
Претседателството за сите преземени, реализирани и нереализирани
работи го информира Собранието на ФПСМ и пред него одговара.
Член 52
За
одделни
активности
на
планинарската
организација,
Претседателството на ФПСМ формира свои посебни работни тела – комисии и
тоа:
- Комисија за планинарски водичи, која меѓу останатиот делокруг на работа
спроведува обука за оспособување на Планинарски водичи за што после
положениот стручен испит издава лиценца;
- Комисија за планинарски патеки, која меѓу останатиот делокруг на работа
спроведува обука за оспособување на Маркацисти за што после
положениот стручен испит издава лиценца;
- Комисија за планинарски домови и објекти;
- Младинска комисија, која меѓу останатиот делокруг на работа, спроведува
обука за оспособување на Младински планинарски лидери за што после
положениот испит издава лиценца;
- Комисија за високогорско планинарење и експедиции, која меѓу останатиот
делокруг на работа, организира експедиции и високогорско планинарење во
земјата и странство;
- Комисија за планинарска ориентација,
- Комисија за скајранинг,
- Комисија за планинарски техники и,

-

Комисија за турно скијање.

Изборот, составот и делокругот за активноста на комисиите се регулираат
со соодветни правилници кои ги изготвува комисијата, а ги донесува
Претседателството на ФПСМ.
Претседател
Член 53
Во правниот промет и спрема трети лица, ФПСМ ја
застапува и
претставува Претседателот.
Претседателот на ФПСМ едновремено е и претседател на претседателството
на ФПСМ.
Член 53-а
Лице што ја преставува федерацијата, може да биде избрано најмногу
два мандати последователно и истото може повторно да биде избрано по
истекот на временскиот период од најмалку еден полн мандат.
Доколку во моментот на престанување на мандат на лице што ја претставува
федерацијата, сметката на федерацијата е блокирана најмалку 30 дена, лицето
чиј мандат престанува не може да биде повторно избрано.“
Гласањето по предлозите за кандидат за претседател по правило е со јавно
гласање, но изборното собрание може да одлучи да биде тајно, со гласачки
ливчиња, а предлогот се смета за усвоен ако за истиот гласале повеќе од
половината присутни претставници.
Претседателот се бира од членови исклучиво предложени на листата од страна
на планинарските клубови, со одредено образложение за предложениот
кандидат.
Кандидатот кој добил најголем број гласови се смета за избран претседател во
наредниот мандатен период од 4 години.
Ако два кандидати имаат ист број на гласови, гласањето за нив се повторува сè
додека едниот од нив не добие поголем број на гласови.
Член 53-б
Претседателот во случај на отсуство го заменува заменик претседател.
Заменикот претседател се избира од редот на членовите на претседателството
на ФПСМ по предлог на претседателот. Членот на претседателството кој е
предложен за заменик претседател се смета за избран ако за него гласаат
мнозинство од вкупниот број на членови на претседателството.
Заменикот претседател во случај на отсуство на претседателот го заменува
претседателот со сите права и обврски на претседателот“.

Член 54
Надлежност на Претседателот:
ја претставува и застапува ФПСМ,
е одговорен за спроведување на одредбите од Статутот,
го свикува Претседателството и раководи со неговата работа,
се грижи за работата на Федерацијата,
ги потпишува правилниците, актите и одлуките што ги донесува
Претседателството,
врши други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.
за сите преземени, реализирани и нереализирани работи Претседателот
го информира Претседателството на ФПСМ и пред него одговара.
-

За одредени одлуки на Претседателството кои се во спротивност со одредбите
од Статутот Претседателот може да стави вето за извршување на донесените
одлуки.
Член 54-а
„Мандатот на претседателот престанува во следните случаи:

−
−
−
−
−
−

Со истекот на мандатот
По негово барање
Трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата претседател
Е осуден на правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна
казна затвор во траење од најмалку шест месеци
Поради долготрајно боледување е отсутен повеќе од 6 месеци и не е во
можност да закаже седница на претседателството
Поради смрт“

Надзорен одбор
Член 55
Надзорниот одбор се состои од три члена и два заменика кои ги избира
Собранието.
Мандатот на членовите е 4 години со можност за повторен избор.
Членовите избираат претседател од своите редови.
Одборот се грижи за спроведување на Статутот и на другите акти, врши надзор
на спроведувањето на насоките, одлуките, решенијата на Собранието, на
финансиското и материјално работење на ФПСМ.
Одборот се состанува најмалку еднаш годишно.
Членовите на органот имаат право да присуствуваат на седниците на
Претседателството преку еден свој член.
Одборот има право од Претседателството да побара да свика Собрание во
врска со извршениот надзор-контрола над материјалното и финансиско
работење во Федерацијата.
Одборот за сите преземени, реализирани и нереализирани работи го
информира Собранието на ФПСМ и одговара пред него.

Член 55-а
“Мандатот на членовите на надзорниот одбор престанува во следните случаи:

−
−
−
−
−
−
−

Со истекот на мандатот
По негово барање
Трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата член на надзорниот
одбор
Е осуден на правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна
казна затвор во траење од најмалку шест месеци
По сознание од матичниот клуб од каде бил делегиран и со правосилна
одлука доколку од страна на тој клуб е исклучен од членство
Поради долготрајно боледување е отсутен повеќе од 3 седници на
надзорниот одбор
Поради смрт“

Суд на честа
Член 56
Судот на честа е надлежен и одлучува за неизвршување или неправилно
извршување на определените задачи од страна на член на клуб, или клуб кој е
член во ФПСМ.
Судот на честа делува како одделен орган кон сите планинарски организации и
работи според правилникот што го донесува Претседателството на ФПСМ.
Судот на честа се состои од три члена и два заменика кои ги избира
Собранието.
Членовите меѓу себе избираат Претседател со мандат од 4 години.
Член 56-а
“Мандатот на членовите на Судот на честа престанува во следните случаи:

−
−
−
−
−
−
−

Со истекот на мандатот
По негово барање
Трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата член на судот на
честа
Е осуден на правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна
казна затвор во траење од најмалку шест месеци
По сознание од матичниот клуб од каде бил делегиран и со правосилна
одлука доколку од страна на тој клуб е исклучен од членство
Поради долготрајно боледување е отсутен повеќе од 3 седници на судот на
честа
Поради смрт“

Стручна служба на ФПСМ
Член 57
За извршување на административно-стручни, помошни и на нив слични
работи од заеднички интерес за остварување на целите и задачите на ФПСМ се
формира стручна служба.
Член 58
Правата и обврските и одговорностите за работа на стручната служба се
уредуваат со посебен акт што го донесува Претседателството (во согласност со
законите).
Член 59
Средствата за работа на стручната служба се определуваат со
финансиски план секоја година.
Член 60
Администараторот задолжително присуствува на сите седници на
претседателството и е одговорен за сите административни работи, но нема
право на глас.
Сите трошоци кои ќе ги реализира администраторот-благајник и други стручни
лица од стручната служба мора да бидат одобрени и претходно потпишани од
Претседателот или од потписниците. Тој задолжително присуствува на
седниците без право на глас, но со право да учествува во расправата кога се
расправа за финансии и за други административни и технички прашања.
Администраторот ја води и ја чува архивата на ФПСМ.
Планинско спасителна служба
Член 61
Во рамките на ФПСМ се организира Планинско спасителна служба (во
натамошниот текст ПСС).
ПСС има за задача: преземање на спасителни дејства на земја, во вода и во
воздух, во смисла на трагање по исчезнати лица и спасување на повредени.
Во случај на преземање на спасителни дејства на ПСС, спортските клубови кои
управуваат со планинарските домови се обврзуваат да отстапат просторија за
користење на ПСС.
Член 62
Членовите на ПСС можат да бидат искусни планинари, алпинисти,
спелеолози кои имаат долгогодишно искуство и завршени курсеви.
ПСС располага со соодветна опрема.
Организацијата и начинот на работата на ПСС се уредува со акт на ФПСМ.

Комисија за планинарски домови и објекти
Член 63
Во рамките на ФПСМ се организира Комисија за планинарски домови и
објекти (КПД). Членови на комисијата се членови што ги предлагаат клубовите
што ја сочинуваат Федерацијата со мандат од 4 години.
Комисијата ги врши работите што се однесуваат на планинарските домови и
објекти, во смисла на издавање на домовите под закуп, склучување на
договори, одржување на домовите, нивна санација, уредување на имотно
правните односи во врска со домовите и др. Начинот на работа на КПД се
уредува со акт на Федерацијата.
Член 64
ФПСМ управува со планинарските објекти непосредно и посредно со оние
чиј корисник е спортски клуб или друг субјект со кој се склучува посебен
договор.
Планинарските спортски клубови кои управуваат со планинарски домови
сопственост на ФПСМ должни се истите да ги осигураат на име на ФПСМ.
Спортските клубови, сојузи или други координативни тела, кои управуваат со
одделен објект можат да го издаваат под закуп или по друга основа да го
даваат на друг на користење, само со претходна одлука за согласност од
претседателството на ФПСМ.
Претседателството на ФПСМ е должно да донесе одлука за раскинување на
договорот за користење планинарскиот објект ако се утврди дека истиот не се
користи за својата намена, како планинарски дом, или ако објектот не е редовно
одржуван.
Член 65
Имотно-правните односи и начинот на користење на средствата од
планинарските објекти кои се дадени под закуп посебно се регулираат со
договор помеѓу претседателството на ФПСМ и непосредниот корисник.
Член 66
Средствата добиени врз основа на надомест на штета за изгорени,
оштетени или отуѓени средства на планинарски организации, можат да се
користат исклучително за изградба, обнова или набавка на такви средства.
Член 67
Претседателството на ФПСМ со посебна одлука и со утврден начин на
надомест одредува користење на планинарски простории за спасителна служба
за одржување курсеви, семинари и подготовки на екипи кои имаат за цел
постигнување на врвни резултати.

ФИНАНСИРАЊЕ НА ФПСМ
И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА
Член 68
Извори на финансиски средства на ФПСМ се:
− средства од членарина,
− средства од приходи на планинарски објекти,
− средства од туристичка такса наплатена во планинарски домови,
− средства од буџетот на РСМ, кои се користат преку Агенцијата за млади и
спорт ,
− подароци и донации.
Член 69
Имотот на ФПСМ го сочинуваат среддствата што се во сопственост на
ФПСМ и тоа:
− објекти,
− простории,
− опрема,
− инвентар,
− фондови,
− други парични средства.
Член 70
Користење и раполагање со средствата на ФПСМ добиени по основ од
претходниот член се врши на начин утврден со закон и статут.
Член 71
За користењето и располагањето со средствата одлучуваат органите на
ФПСМ, согласно надлежностите утврдени со овој Статут, кои преземаат мерки
за економско целисходно користење на средствата и за спречување и за
отстранување на незаконитостите.
Член 72
Надзорниот одбор врши контрола над спроведувањето на одредбите на
овој Статут и контрола за наменското користење и располагање со средствата
и приходите на ФПСМ.
Член 73
ФПСМ донесува годишен финансиски план за приходи и расходи со кои
управуваат:

Приходи:
− од членарина,
− од закупнини од планинарски домови,
− од донации,
− од буџет,
− од издавачка дејност на ФПСМ,
− од трговски друштва и од други извори на средства,
Расходи:
− активности на ФПСМ,
− издавачка дејност,
− наменски фондови,
− плати и заедничка потрошувачка на вработените,
− материјални трошоци за работа на ФПСМ.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБВРСКИТЕ
Член 74
ФПСМ одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства.
Членовите на органите на ФПСМ одговараат лично и неограничено за нивните
обврски кон ФПСМ, за злоупотреба на средствата на ФПСМ, за постигнување
на цели што за нив како поединци се забранети или за злоупотреба на ФПСМ
како правно лице за да им нанесат штета на своите доверители.
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА
Член 75
Членовите на органите на ФПСМ и претседателот на ФПСМ солидарно се
одговорни за штетата на ФПСМ предизвикана од нивната работа, ако таа е
предизвикана со грубо невнимание или со намера да се предизвика штета,
освен во случаи кога во одлучувањето го издвоил своето мислење на записник
или ако не учествувал во одлучувањето.
Барање за надоместок на штета поднесува претседателството на ФПСМ.
ПРЕСТАНОК НА ФПСМ - Скопје
Член 76

-

ФПСМ престанува да постои во следните случаи:
донесена е одлука за престанок на постоење од страна на Собранието со
двотретинско мнозинство,
поминало двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на
седница на Собранието, а таа не е одржана,
во две последователни години не е поднесена завршна сметка во
согласност со законот,
статусна измена која предвидува престанок на постоењето,
донесена е одлука на надлежен суд,

-

во други случаи утврдени со Законот за здруженија и фондации.

Во случаите од алинеа 2 и 3 на став 1 од овој член, одлука за престанок
донесува надлежниот суд по предлог на Претседателот и членовите на
органите на ФПСМ во случаите кога не е донесена одлука за престанок на
постоење од страна на Собранието.’’
ПОСТАПУВАЊЕ СО ИМОТОТ НА ФПСМ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНУВАЊЕ
НА ПОСТОЕЊЕ
Член 77
Во случај на престанување на постоење на ФПСМ целокупниот имот ќе
припадне на членовите на Федерацијата односно на спортските клубови во
Република Северна Македонија во ист сооднос со кои учествуваат во
финансирањето на ФПСМ.
ЈАВНИ ПРИЗНАНИЈА
Член 78
За посебни заслуги за развој и афирмација на планинарската
организација, како и постигнати врвни резултати се доделуваат јавни
признанија.
Поблиски одредби за доделување јавни признанија се утврдува со Правилник
за доделување на јавни признанија.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 79
Автентично
толкување
на
одредбите
на
овој
Статут
дава
Претседателството на ФПСМ и истото стапува во сила веднаш со нивното
донесување.
Член 80
Измени и дополнувања на овој Статут се вршат на начин на кој се
донесува Статутот.
Член 81
Спортските клубови и сојузите своите статути ќе ги усогласат со овој
Статут на своите први собранија, а најдоцна во рок од една година од
донесувањето на овој Статут и по еден примерок ќе достават до ФПСМ.
Бр. 01-58/1
15.05 2019 година
Скопје

Федерација за планинарство
на Северна Македонија Скопје
Проф.Д-р. Јовица Угриновски

