
 

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 

           

На основу члана 35. тачка 3. Стaтута Планинарског савеза Београда, Управни одбор је 

на седници одржаној дана 29.03.2018. године усвојио 

 

П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ САЈТА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се регулишу правила понашања, постављања садржаја и 

коришћења сајта Планинарског савеза Београда – https://www.psb.rs (у даљем тексту 

Сајт). 

 

Члан 2. 

 

Приступ, као и коришћење Сајта подлеже условима коришћења и важећим законским 

прописима који уређују ову област. Приступом и коришћењем Сајта корисник 

прихвата, без ограничења, ове услове коришћења. 

 

Члан 3. 

 

Сајт и сви текстови, логотипи, графика, слике, аудио материјал и остали материјал на 

овом Сајту (удаљем тексту Садржај), јесу ауторско право или власништво 

Планинарског савеза Београда (у даљем тексту ПСБ) или су на Сајту постављени уз 

дозволу ПСБ. Коришћење Садржаја, осим на начин описан овим Правилником, без 

писане дозволе ПСБ строго је забрањено. ПСБ ће заштити своја ауторска права, своја 

права интелектуалне својине и остала сродна права, као и друга права, у највећој мери 

дозвољеној законом, укључујући и кривично гоњење. 

 

Члан 4. 

 

Сваки орган ПСБ, планинарско друштво/клуб удружено у ПСБ, служба или одсек ПСБ 

може за постављање на Сајту да пошаље Садржај који се уклапа у уређивачку 

политику, а то може бити најава акције, извештај са акције или информација о другој 

активности коју је организовао испред ПСБ или је подржана од стране ПСБ. 

Садржај се шаље на е-маил ПСБ:  psbgd11@gmail.com . 

 

Члан 5. 

 

За постављање Садржаја задужен је администратор Сајта. 

 

Члан 6. 

 

Сви текстови који се постављају на Сајт лекторишу се од стране аутора и морају бити 

потписани од стране аутора. 

Називи планина, врхова, објеката и др. који се уносе у текст морају бити у изворном, 

односно званичном облику. 

Текстови се пишу ћирилицом у програму Word. 



 

Члан 7. 

 

Ван текста најаве акције се мора послати  насловна слика-фотографија формата 

200х150 тачака или већег, као и највише две фотографије формата 800х600 тачака или 

већег. Уз најаву је могуће послати више фајлова (флајер, табела учесника и др.). Њихов 

садржај неће бити приказан али ће бити омогућено њихово преузимање. 

Упутство за промену формата фотографије дато је у прилогу овог Правилника. 

 

Члан 8. 

 

Ван текста извештаја са акције или информације о другој активности се мора послати 

насловна слика-фотографија формата 200х150 тачака или већа, а може се послати и до 

10 фотографија формата 800х600 тачака или већег са објашњењем како распоредити 

фотографије у тексту. 

Члан 9. 

 

Назив фајла којим се жаље Садржај за постављање на Сајту мора бити писан 

латиницом али без слова (š, đ, č, ć, ž), odnosno sa odgovarajućom zamenom za ova slova и 

треба да указује на тему у тексту. 

 

Члан 10. 

 

Коришћење било какве врсте комјуперског кода, вируса или било чега што може 

ометати, онемогућити, нанети штету или злоупотребити рад Сајта забрањено је. 

 

Члан 11. 

 

Ако се не слаже са неким делом  Садржаја достављеном за постављање на Сајт, ако 

мисли да је увредљивог или дискриминаторског садржаја, администратор је дужан да 

извести Управни одбор ПСБ, који доноси коначну одлуку о постављању.  

 

Члан 12. 

 

Садржај Сајта може садржати нетачне податке или штампарске грешке. Исправке или 

промене на Сајту се могу послати периодично или у било ком тренутку на е-маил ПСБ 

наведен у члану 4. Међутим, ПСБ се не обавезује да редовно ажурира информације 

садржане на овом Сајту. 

 

Члан 13. 

 

Сајт корисник користи на сопствени ризик. ПСБ није одговоран за директну или 

индиректну материјалну или нематеријалну штету, која настане из коришћења или је у 

некој вези са коришћењем Сајта или његовог Садржаја. 

 

Члан 14. 

 

Сајт може садржати линкове других сајтова чији власник или корисник није ПСБ. 

Такви линкови су обезбеђени искључиво да би пружили што више информација. ПСБ 

не контролише и није одговоран за рад, садржај, политику приватности или 



безбедности ових сајтова. ПСБ не контролише садржај или производе или услуге 

доступне на овим сајтовима. Ако успостави везу са таквим сајтовима преко линка на 

Сајту ПСБ, корисник то чини на сопствени ризик и без сагласности ПСБ. 

 

Члан 15. 

 

ПСБ може у сваком тренутку изменити услове коришћења Сајта, тако што ће 

ажурирати овај Правилник. Корисник ће аутоматски бити обавезан новим условима 

коришћења садржаним у изменама, те би из тог разлога требало да периодично посети 

интернет страницу на адреси: https://psb.rs/о-savezu/dokumenti/statut-i-pravilnici/ ради 

упознавања са тренутним условима коришћења. 

Члан 16. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања. 

 

 

 

Београд,  29.03.2018. година 

         ПРЕДСЕДНИК ПСБ 

 

             Милисав Чапић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psb.rs/о-savezu/dokumenti/statut-i-pravilnici/


ПРИЛОГ 

Провера величине фотографије. 

1. Десни клик на фотографију и Properties (Својства). Отвара се прозор као на слици 1. 

 

2. Левим кликом на таб Details (детаљи) у горњем делу отвориће вам се списак са већим 

описом фотографије. 

 



3. На линији Dimensions (димензије) пише колика је димензија фотографије. 

 

Слику коју ми шаљете несме бити мања од 200x150. 


