
ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 

НАДЗОРНИ ОДБОР  

Чачак, 28.3.2018. године 

 

З А П И С Н И К  

 

СА КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ НАЗОРНОГ ОДБОРА ПСС 

 

 Одржане дана 28.03.2018. године у Чачку у просторијама ПД „Каблар“ у ул. Браће Глишића 

број 6 у Чачку са почетком у 14 часова. 

 Седници присуствују: Мирослав Ињац, Драган Павловић и Миран Гољовић као 

новоизабрани чланови надзорног одбора. 

 Седницу отвара Ињац Мирослав , а на позив Председника ПСС Г-дина Планић Иса . Чита се 

предложени дневни ред : 1. Конституисање надзорног одбора; 2. Разно.  

 Ињац Мирослав предлаже да се допуни дневни ред  тако што ће бити додата под 2. тачка 

са називом „Усвајање пословника о раду  надзорног одбора ПСС“ имајући у виду да је чланом 46. 

Статута ПСС предвиђено да надзорни одбор доноси пословник о раду. 

 Присутни чланови једногласно прихватају предложени дневни ред и допуну дневног реда 

тако да је усвојен следећи  

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

`1. Конституисање Надзорног одбора ПСС; 

  2. Усвајање пословника о раду Надзорног одбора ПСС 

  3. Разно 

 

1. 

 Ињац Мирослав указује да је за избор Преедседника и заменика председника небитан број 

гласова који су изабрани чланови добили на Скупштини ПСС већ се на данашњој конститутивној 

седници избор врши  већином гласова присутних чланова. 



 Драган Павловић предлаже да кандидат за Председника буде онај ко је добио највише 

гласова, тј. Ињац Мирослав. 

 Миран Гољовић је сагласан са овим предлогом. За заменика предлаже Драгана Павловића 

као кандидата који је добио други највећи број гласова. 

 За овим се приступило гласању о изнетим предлозима . Једногласно је донета следећа 

О Д Л У К А 

1. Именује се Ињац Мирослав за Председника, а Драган Павловић за Заменика 

председника  ПСС. 

2. Констатује се да је конституисан Надзорни одбор ПСС. 

                                                                                        2.                                                                                                                                

 

 Ињац Мирослав указује да је достављен Пословник о раду који је усвојио претходни 

Надзорни одбор. Сматра да је тај текст прихватљив с тим што у члану 1. став други треба да стоји 

један заменик, а не 2, обзиром да је у складу са чл. 46. Статута само један заменик изабран на 

Скупштини.  

 Чланови Надзорног одбора немају предлога за допуну или измену Пословника о раду. 

Сагласни су са изменом коју је предложио Ињац Мирослав. 

 За овим је једногласно донета следећа 

 

О Д Л У К А 

 

 УСВАЈА се Пословник о раду Надзорног одбора ПСС у идентичном тексту као што је био 

Пословник усвојен на седници претходног Надзорног одбора од 18.6.2014., са изменом у члану 1. 

став 2. тако што се реч „ два“ замењује речју „једног“ . 

 Констатује се да усвајањем овог Пословника престаје да важи пословник од 18.6.2014. 

 Задужује се стручна служба ПСС да изради пречишћен текст пословника . 

 

3.                                                                                                                           

      Под тачком „разно“ разматра се захтев ПОСК „Рајац“ из Љига за пријем у чланство у ПСС. 



        Драган Павловић истиче да је детаљно проучио одредбе Статута и приложена акта 

подносиоца захтева. Сматра да „Рајац“ испуњава услове за пријем у чланство. 

       За овим је једногласно донета следећа 

 

О Д Л У К А  

        ПОСК „Рајац“ из Љига испуњава услове за пријем у чланство ПСС. 

 

         Потом је разматран проблем настао у вези оријентираца ПСД „Копаоник“ о томе да ли се то 

друштво ускладило са Законом о спорту и да ли бити члан Оријентиринг савеза Србије, те да ли 

треба да промени назив. 

 После краће дискусије чланови НО су се сагласили да се за сада не доноси никаква одлука 

у вези овога проблема. 

 

 Овим је конститутивна седница Надзорног одбора ПСС завршена у 14,45 часова. 

 

                                                                                                    Председник Надзорног одбора, 

                                                                                                      Ињац Мирослав 

  

  

  

 

 


