Редовна Скупштина Планинарског савеза Србије
Ниш, 02.03.2019. год.
Предмет: Статутарне обавезе и права представника клубова/друштава за учешће и
oдлучивање у раду Скупштине ПСС
1.

На основу Закона о спорту (члан 40) и у складу са Статутом ПСС (члан 9 и 31) сваки
клуб/друштво мора бити регистрован у Агенцији за привредне регистре, уведен у
евиденцију Министарства омладине и спорта, чиме стиче право да учествује у раду
Скупштине.

Право учешћа у раду Скупштине (чл. 31 Статута) имају сви клубови/друштва који
су купили чланске маркице за предходну (2018.) и текућу (2019.), као и клубови који
су учлањени током 2019. године, представник Секције заслужних спортиста и
Стручног савета спортских стручњака.
Представник у Скупштини не може бити особа:
- која је члан правних лица која обављају делатност организовања спортских
кладионица, као и особа која је то била у последње три године,
- која није пословно способна, док је под суспензијом или током трајања изречене
дисциплинске мере основне организације или Савеза.

2.

3. Право одлучивања у раду Скупштине имају клубови/друштва:
- Који су купили обавезни минимални број од по 30 чланских маркица у предходној
(2018.) и текућој (2019.) години (члан 9 Статута).
- Који су примљени у ПСС у текућој (2019.) години сакупљеним обавезним бројем од
30 чланских маркица.
- Који имају најмање једног члана са важећом лиценцом (дозволом за рад) планинарског
водича или оперативног тренера.
Клубови/друштва који нису купили обавезан минимални број од 30 чланских маркица
за текућу годину и могу их обезбедити у канцеларији Савеза до 22. фебруара 2019.
године, чиме могу стећи право одлучивања.
4.

Број представника клубова/друштава који имају право гласа прописан је Статутом
(члан 17) према евиденцији продатих чланских маркица за 2018. годину.
За клубове који су се учланили у ПСС у 2019. години број представника на Скупштини
се одређује према броју купљених чланских маркица у 2019. години.

5.

У случају примећене техничке грешке у броју представника, одмах позовите
канцеларију Савеза и доставите доказе из ваше евиденције, како би се ускладили
подаци и исправила грешка (ако постоји).

6. Представник/ци клуба/друштва, по доласку на Скупштину предају формулар
Пуномоћја оверен печатом друштва/клуба и потписом председника или овлашћеног
лица.
Београд, 01.02.2019. год.

