ПРАВИЛНИК

О ДОДИЈЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Децембар 2018.

На основу Статута Планинарског савеза Републике Српске (у даљем тексту ПСРС), члан 42, став 4.
Управни одбор на сједници одржаној 15.12.2018. године у Палама д о н о с и :

Правилник о додјели награда
и признања ПСРС
Члан 1.
Планинарски савез Републике Српске може ради стимулисања рада,афирмације и
захвалности заслужним организацијма и појединцима додјељивати награде, плакете,
захвалнице, признања и похвале.
Члан 2.
Све похвале и награде које ПСРС додјељује рангиране су и то:
I ранг: - знак ПСРС, златни, сребрени и бронзани,
II ранг: - плакета, повеља почасног члана ПСРС,
III ранга: - захвалница
- признање
- похвале
- значка и заставица Савеза
Награде могу бити и једнократне-новчане.
I Награде првог ранга:
Додјељује Скупштина или Управни одбор, на приједлог комисије ПСРС за додијелу
признања, награда и похвала , а награду првог ранга додјељује се заслужним
организацијама који су изузетно утицали на очување, развој и афирмацију
планинарства или су дугогодишњим донацијама помагали рад Савеза.
Ова врста награда додјељује се и постхумно.

II Награда другог ранга:
Додјељује их Скупштина или Управни одбор, на приједлог органа савеза или
комисије ПСРС за додијелу признања, награда и похвала.

Повеља се додјељује почасним члановима, члановима ПСРС са преко 20 година
континуираног дјеловања у Савезу, заслужним установама и институцијама спорта и
појединцима за значајан допринос у развоју,опстајању и угледу Савеза.
III Награде трећег ранга:
Додјељују их Скупштина, Управни одбор или Предсједник Савеза за спољне
сараднике установе и организације,чланове ПСРС и заслужне појединце у погледу
ангажовања у креирању спортских садржаја у претходној години, а на приједлог
сваког члана савеза или Комисије ПСРС за додијелу признања, награда и похвала.
Члан 3.
Поред наведених могу се подјелити и новчане награде заслужним појединцима и
члановима планинарских организација.
Новчане награде:
1.Одлуку до 300 КМ доноси Предсједник Савеза
2.Одлуку до 500 КМ доноси Управни одбор ,а преко овог износа Скупштина ПСРС.
Члан 4.
Члану Друштва не може се додјелити никаква похвала или награда, ако је
дисцплински кажњаван по актима и правилима ПСРС уназад 3 године,у односу на
годину у којој се додјељује похвале, признања или награде.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Тумачења овог правилника и ближа упуства за његову примјену даје Управни одбор.
Члан 6.
Измјене и допуне овог Правилника врше се на приједлог комисије ПСРС за додијелу
признања, награда и похвала и по поступку као и за његово доношење.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Предсједник ПСРС
Пале, 15.децамбар.2018.
ЉУБИША АРАМАНАДА

