СВИМ КЛУБОВИМА И ДРУШТВИМА – ЧЛАНОВИМА ПСС

Предмет: ЕЛЕКТРОНСКА ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
Према Закону о спорту Републике Србије, Планинарски савез Србије има обавезу да води
централизовану евиденцију својих чланова.
До сада су планинарски клубови картоне својих чланова попуњавали ручно на одштампаном
обрасцу. Да би ПСС радио у складу са новим захтевима Закона, као и да би олакшао
планинарским клубовима евиденцију чланства, по одлуци УО ПСС, од следеће - 2015. године
увешће се обавезно попуњавање евиденционог картона у електронском облику.
Поред обавезе, електронска евиденција има и неке очигледне предности по саме клубове:
•
•
•

Подаци чланова се евидентирају само једном, а сваке наредне године код продужења чланства
не морају се поново уносити сви већ само промењени подаци члана (уколико их има, на пр.
нови број телефона или додати завршен курс из алпинизма).
Брза и једноставна претрага унетих чланова по основним (део имена, број планинарске
књижице, број личне карте и сл) или напредним критеријумима (интересовања чланова,
завршени течајеви, категоризације и сл).
Омогућен је једноставан испис члана из клуба уз немогућност да је неко истовремено члан
два клуба.

Систем има централизовану базу и реализован је као web апликација (мрежна примена).
Довољно је да рачунар има приступ Интернету и не треба ништа додатно инсталирати. Уз
корисничко име и шифру коју ће добити сваки клуб, планинарски клубови ће видети искључиво
своје чланове.
Пошто је ПСС свестан чињенице да немају сви клубови стални приступ Интернету, направљена је
и додатна Windows апликација која ради на било ком рачунару који има Windows XP или новији.
Та апликација не захтева сталну Интернет везу већ је довољно да се једном у 7 (седам) дана
рачунар прикључи на Интернет и систем ће пребацити податке у централну базу.
Ради провере система и увежбавања чланства (клубова) за примену овог система, систем
евидентирања ће бити постављен почетком октобра на сајт ПСС, са упутством за примену. Моле
се чланови ПСС да покушају да испробају систем до 15. децембра, када ће цео пробни
материјал бити повучен и од нове године ће почети права примена.
За додатна објашњења можете се обратити, писмено, аутору програма Бојану Дулејану на
адресу: bojan.dulejan@gmail.com
Значи: Евиденција чланства биће омогућена преко портала на htpp://www.pss-clanstvo.org.rs
Да би сте добили корисничко име и шифру за свој клуб/друштво молимо да пошаљете
званичан захтев на e-mail: office@pss.rs или bojan.dulejan@gmail.com .
Уколико клубови имају постојећу базу у електронском облику, постоји могућност да се таква база
једнократно учита у нов систем. На тај начин клубови неће морати да уносе све податке поново. За
увоз постојећих података потребно је да се база извезе у Microsoft Excel или Microsoft Access
формату и пошаље на горе наведену е- адресу bojan.dulejan@gmail.com
* НАПОМЕНА: Због уређења система неће бити дозвољена набавка додатних маркица пре
него што се попуњени евиденциони картони у електронској форми не
поставе на мрежу.
Канцеларија ПСС

