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         На основу члана 21. тачка 2) и 4) Статута Планинарског друштва „Преслап“, Управни одбор 
Планинарског друштва „Преслап“, на седници одржаној дана 30.05.2017.године, једногласно доноси   
 
  О Д Л У К У 
 

1. Утврђује се висина чланарине за календарску 2017.годину, за чланство у Планинарском 
друштву „Преслап“, кроз уплату маркице Планинарског савеза Србије, у зносу од 400 
динара за пунолетне чланове; 

2. Утврђује се висина накнкаде за за чланску књижицу Планинарског савеза Србиује, у 
износу од 100 динара, за све пунолетне и малолетне чланове Планинарског друштва 
„Преслап“; 

3. Утврђује се висина чланарине за календарску 2017.годину, за чланство у Планинарском 
друштву „Преслап“, кроз уплату маркице Планинарског савеза Србије, у износу од 200 
динара за малолетне чланове; 

4. Чланови Планинарског друштва „Преслап“, који се у Планинарско друштво „Преслап“ 
учлане током календарске 2017.године, а током 2017.године су претходно били чланови 
другог планинарског удружења, учлањеног у Планинарски савез Србије, и платили у 
другом планинарском удружењу маркицу Планинарског савеза Србије за 2007.годину, 
ослобођени су обавезе плаћања чланарине за календарску 2017.годиону за чланство у 
Планинарском друштву „Преслап“; 

5. Чланови Планинарског друштва „Преслап“, који се у Планинарско друштво „Преслап“ 
учлане током календарске 2017.године, а током 2017.године и ранијих година су 
претходно били чланови другог планинарског удружења, учлањеног у Планинарски савез 
Србије, а поседују важећу чланску књижицу Планинарског савеза Србије, у којој има 
места за упис промене чланства у основној планинарској организацији и места за упис 
маркица Планинарског савеза Србије, ослобођени су обавезе плаћања чланске књижице 
Планинарског савеза Србије до истека важности књижице, односно до попуне места за 
упис маркица Планинарског савеза Србије; 

6. Обавезује се вршилац дужности секретара Планинарског друштва „Преслап“ да у року од 
15 дана од дана доношења ове Одлуке, отвори и уреди књигу чланова Планинарског 
друштва „Преслап“, прикупи новчани износ чланарине за све чланове који су у складу да 
овом Одлуком у обавези да плате маркицу Планинарског савеза Србије и чланску 
књижицу Планинарског савеза Србије, и да до краја календарске 2017.године уредно води 
књигу чланова Планинарског друштва „Преслап“. 
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