На основу члана 165. став 8. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 24/11 и 99/11 ) и
чл. 34.став 5. Статута Планинарског савеза Србије, на предлог Комисије за кадрове, награде, признања и
категоризацију, Управни одбор Планинарског савеза Србије на својој трећој редовној седници од 17.09.2014.
године, усвојио је
П Р А В И Л Н И К
о садржају и начину вођења евиденције издатих уверења и додељених признања,награда и
одликовања
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржај и начин вођења евиденције издатих уверења и додељених
признања,награда и одликовања.
Члан 2.
Комисија за кадрове, награде, признања и категоризацију у складу са Правилником о
критеријумима за доделу признања, награда и одликовања, води следећу евиденцију:
1) издатих докумената:
- уверења;
2) додељених признања: - захвалница;
- диплома;
- Бронзаних значака;
- Сребрних значака;
- Златних значака;
- Плакета ПСС;
- Почасни члан ПСС и
- Повеља;
3) додељених награда:
- Мајска награда;
4) додељених одликовања: - Медаља за заслуге ( сребрна и златна медаља ) или
- Сретењски орден ( три степена ).
Евиденцијом се евидентирају сви потребни подаци и промене евидентираних података.
Евиденција се трајно се чува, у складу са Законом.
Члан 3.
У евиденцију издатих	
  уверења	
  и	
  додељених	
  признања,награда	
  и	
  одликовања, уписују
се следећи подаци ЗА ПОЈЕДИНЦЕ:
1. Редни број уписа;
2. Име и презиме спортисте
3. Датум и место рођења;
4. Јединствени матични број грађана;
5. Адреса;
6. Број телефона или моб. тел.;
7. Планинарско спортска организација/Клуб;
8.

Датум доделе признања;

9. Врста признања;
10. Деловодни број под којим је заведено издавање уверења или додела признања,награда	
  и	
  
одликовања.
Члан 4.
У евиденцију издатих	
  уверења	
  и	
  додељених	
  признања,награда	
  и	
  одликовања, уписују
се следећи подаци ЗА ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ/КЛУБОВЕ:
1. Редни број уписа;
2. Назив предложене организације/Клуба;
3. Датум оснивања;
4. Број телефона;
5. Назив и адереса предлагача;
6.

Датум доделе признања;

7. Врста признања;

8. Деловодни број под којим је заведено издавање уверења или додела признања,награда	
  и	
  
одликовања.
Члан 5.
Евиденција се води као национални спортски информационо-документациони систем применом
електронских средстава за обраду и складиштење података, у складу са Законом.
Вођење евиденције обухвата прикупљање и обраду података предвиђених овим правилником.
Уз евиденцију, води се и збирка документације која је поднета уз евиденциону пријаву за свако
лице, односно Планинасрко спортску или другу организацију/Клуб.
Члан 6.
Упис у евиденцију, врши се на основу Одлуке Комисије за кадрове, признања, награде и
категоризацију и Одлуке УО ПСС о издавању уверења или додели признања, награде и одликовања.
Члан 7.
Ако је у евиденцију погрешно унет податак , Комисија за кадрове, признања, награде и
категоризацију дужна је да по сазнању за ту чињеницу, без одлагања, изврши исправку тог податка у
евиденцији.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу, даном усвајања на седници УО ПСС.
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