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Управни одбор Планинарско-смучарског савеза Војводине на седници 

одржаној 28.2.2004. године у Новом Саду на основу члана 30. Статута ПССВ 

доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПЕЧАТА  

ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 
Овим Правилником уређује се коришћење печата Планинарско-смучарског 

савеза Војводине (у даљем тексту: Савез).  

  
Члан 2. 

 
Савез има печат чије изглед је одређен Статутом Савеза 
Печат савеза је израђен у једном примерку. 

 

Члан 3. 

 
  

Печат Савеза чува Секретар Савеза који је одговоран за његово коришћење. 

Печат Савеза стоји у канцеларији Савеза.  
Управни одбор Савеза ради лакше и брже кординације може и другачије да 

одлучи. 
 

Члан 4. 

 
Сваки оверен акт печатом Савеза мора бити архивиран у архиви Савеза. 

 

Члан 5. 
 

Печат Савеза мора бити на располагању председницима органа Савеза. 

У случају коришћена печата од стране чланова органа Савеза или 

председника и чланова комисија Савеза они морају на захтев Секретара показати 
одлуку на основу које желе оверити акт.  

Секретар Савеза није обавезан да стави печат Савеза на располагање лицу 

без валидне одлуке, односно документа  
Незадовољна лица имају права на приговор Органу Савеза чији су члан. У 

случају да се спор не реши приговор се подноси Скупштини Савеза. 

 
Члан 6. 

 

У циљу извршења одлука органа Савеза и комисија Савеза Секретар Савеза 

има права да користи печат Савеза и свој потпис. 
 

Члан 7. 
 

Управни одбор Савеза може да одлучи о изради печата комисија Савеза. 

Печатима комисија Савеза задужују се председници комисија. 
Печат комисије Савеза је код председника комисије.  

 

Члан 8. 
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Печат комисија Савеза је кружног облика, пречника 30 мм. У горњем 

полукругу су кружно ћириличним писмом уписане речи: "Планинарско-смучарски 

савез Војводине”. У центру круга водоравно исписано је “Нови Сад". У доњем 

полукругу кружно ћириличним писмом уписане су речи назива комисије. 
Печат комисија Савеза при овери аката из рада комисија је равноправан 

печату Савеза. 
 

Члан 9. 

 
Председници комисија Савеза су обавезни да користе печате комисија у 

складу са Статутом Савеза и одлукама Управног одбора. 

Председници комисија Савеза могу да користе печате комисија Савеза на 
основу одлука својих комисија које не смеју бити у супротностима од одлука 

Управног одбора. 

  

Члан 10. 
 

Председници комисија могу да оверавају само акте из рада своје комисије. 

Оверен акт ван рада комисије којим је печатом оверен није пуноважан. 
Дупликат сваког овереног акта са оригиналним потписом председник комисије 

је дужан да достави у канцеларију Савеза ради архивирања. 

 
Члан 11. 

 

Председници комисија који су добили печат комисије по истеку свог мандата 

су обавезни да врате печат Савезу. 
 

Члан 12. 

 
Од председника комисије који не поштује овај правилник Управни одбор може 

одузети печат комисије пре истека мандата.  
 

Члан 13. 

 
Управни одбор Савеза може донети одлуку о изради и других печата за 

посебне намене. 
Управни одбор одлучује о изгледу печета за посебне намене. 

 
Члан 14. 

 

Измене и допуне овог правилника врши се на начин и по поступку 
предвиђеном за његово доношење. 

Овај Правилник објављује се и  ступа на снагу даном његовог усвајања. 

 
 

 

 

 За Планинарско-смучарски 
савез Војводине 

председник: 

________________ 
(др Милан Бреберина) 

 


