ЗАПИСНИК
Са 2. редовне седнице Надзорног одбора Планинарског савеза Србије одржане
дана 18.06.2018.године у Чачку,(са телефонском и е маил везом у Љубовији и Краљеву)
.са почетком у 11 часова. Седница је одржана у складу с Пословником НО ПСС –
електониским путем.
Седницом председава Мирослав Ињац а на вези су
председника и Миран Гољовић члан Надзорног одбора .

Павловић Драган, заменик

Председник је констатовао да седници присуствује потребан број чланова за пуноважан
рад и одлучивање.
За ову седницу је предложен следећи:

Дневни ред
1. Разматрање приспелих захтева за учлањење у Планинрски савез - давање

Мишљења поводом захтева за учлањење у ПСС од стране ПСУ "Сварог"
Владичин Хан за седницу УО ПСС 21. јуна 2018.године
2. Питања и предлози.

Председавајући је дао на разматрање Записник са претходних седнице НО ПСС који је
усвојени без примедби.
Затим је Надзорни одбор усвојио једногласно предложени дневни ред.

1.
Размтрање приспелих захтева за учлањењ у Планинрски савез - давање

Мишљења поводом захтева за учлањење у ПСС од стране ПСУ
"Сварог" Владичин Хан за седницу УО ПСС 21. јуна 2018.године
По овој тачки дневног реда Драган Павловић је као обрађивач предмета
присутнима рекао да је приспели захтев са пратећом докуметацијом прегледан
према следећем:
Планинарско спортско удружење "Сварог" из Владичиног Хана поднело је Планинарском
савезу Србије:
" Молбу за приступање Планинарском савезу Србије".

1.Молба не садржи податак о датуму подношења;
2. Одлуку о приступању Планинарском савезу Србије је на основу члана 23.
Статута Планинарско спортско удружење "Сварог" донео је Управни одбор удружења а у
Статуту истог , у члану 15. став 1. тачка 16. пише да:" Скупштина одлучује о удруживању
у Савезе".
3. Подносилац није доставио извод из записника са оснивачке скупштине;
4. Подносилац није доставио податке о основној организацији.
ПРЕДЛОГ МИШЉЕЊА НАДЗОРНОГ ОДБОРА :
Предлаже се Управном одбору да донесе Закључак којим се налаже подносиоцу да у
најкраћем року, а најкасније до прве наредне седницу УО ПСС допуни документацију на
тај начин што ће Управном одбору ПСС доставити:
1. Одлуку о пристипању Планинарском савезу Србије је на основу члана 15. став 1. тачка
16. у коме пише да Скупштина одлучује о удруживању у Савезе.
2. извод из записника са оснивачке скупштине;
3. податке о основној организацији: који се односе на седиште организације- адреса, број
телефона, законског заступника ( име, презиме контакт) и председника организације ( име,
презиме контакт) уколико су различите особе и исте податке за друга лица за контакт, сајт
организације.
Иза тога Надзорни одбор је једногласно усвојио предлог мишљења и предложиио
да се исти изнесе на седнивци УО ПСС која ће бити одржана у Београда дана
21.06.2018.године , што ће учинити Мирослав Ињац , председник НО ПСС.
2.

По овој тачки дневног реда није било дискусије па је Седница закључила рад.
Довршено у 12,00 часова.
Записничар: Драган О.Павловић
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Ињац ,с.р

