
ЗАПИСНИК
Са редовне скупштине Планинарског савеза Београда (ПСБ) одржане 26. јануара 2023. године
у  просторијама ПСК „Победе“,  Мачванска 8, Београд.

Скупштину  је у 18,37 часова отворио Председеник Милисав Чепић и на основу извештаја 
Верификационе комисије констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање Скупштине 
и да седница може да почне са радом.. Седници присуствују представници следећих 
друштава - клубова:
ПСК ПОБЕДА 8,  ПСД КОПАОНИК 2,  ПД ВИС 1, ПК РАДНИЧКИ 1,  ПК БАЛКАН 4, ПД
ПТТ 1, ПСК АВАЛА 2, СК АЛТИ 1, ПСД СТЕНА 1, СПЕЛЕОЛОШКИ ОДСЕК 1.

На основу извештаја верификационе комисије председник је констатовао да Скупштина има
кворум за рад и пуноправно одлучивање. Милисав Чепић, председник ПСБ поздравио је све
присутне представнике и предложио следећи:
 

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тела:
        а) Радног председништва (3 члана),
        б) Верификационе комисије (3 члана),
        в) Записничара и два оверача записника,

2. Извештај Верификационе комисије,
3. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине
4. Подношење извештаја за 2022. годину:

а) Извештај о раду ПСБ, 
б)Извештај о раду у делу програма који је финансиран средствима градског буџета
в) Извештај о распоређивању и утрошку средстава из чланарине  
г) Финасијског извештаја за планинарску кућу Тара,

5. Подношење извештаја Надзорног одбора и Већа части ,
6. Дискусија по извештајима,
7. Доношење  одлуке  о  усвајању  Извештаја  о  раду  у  делу  програма  који  је  финансиран

средствима градског буџета за 2022. годину,
8. Доношење одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја о реализацији програма

који је финансиран средстава градског буџета за 2022. годину,
9. Доношење  одлуке  о  усвајању  извештаја  о  раду  ПСБ,  о  распоређивању  и  утрошку

чланарине и финансијског извештаја за планинарску кућу Тара за 2022. годину, 
10. Разматрање  предлога  програма  Савеза  за  спортски  развој  талентованих  спортиста  и

унапређење  квалитета  стручног  рада  са  њима  у  2023.  години  који  се  кандидује  за
финансирање средствима градског буџета и доношење одлуке о усвајању истог,
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11. Доношење одлуке о усвајању Критеријума о расподели буџетских средстава  за 2023.
годину за програм рада са спортским талентима, 

12. Доношење оцене о  раду Савеза за 2022. годину,
13. Доношење одлуке о висини годишње чланарине за 2023. годину и распореду 

прикупљених финансијских средстава,
14. Текућа питања.

Тачка. 1.

Председник Милисав Чепић је предложио радна тела Скупштине и то: 

Радно председништво: Миланка Арсић, члан (ПСК «Балкан»), Милисав Чепић, председник
ПСБ (ПД «Железничар»); Угљеша Гвозден, члан (ПСК «Победа»). 
Верификациона комисија:  Милорад Марковић – председник, Миодраг Вујановић, члан и
Верица Васиљевић, члан.
Записничар, Миломир Ћировић
Оверачи: Власта Марјановић и Милан Лончар

Председник је дао на дискусију предлог радних тела. На овај предлог није било примедби па
је Скупштина једногласно донела следећу

                                                                       О  Д  Л  У  К  У 

У радна тела Скупштине именују се следећи чланови:
А) Радно председништо:
      1. Милисав Чепић, председавајући,
      2. Миланка Арсић, члан, 
      3. Угљеша Гвозден, члан,
Б)  Верификациона комисија:
      1. Милорад Марковић, председник,
      2. Миодраг Вујановић, члан,
      3. Верица Васиљевић, члан,
Г)  Записничар:
      Миломир Ћировић 
Д) Оверачи записника:
     1. Милан Лончар, 
     2. Власта Марјановић,
 

Тачка. 2. 

Извештај  верификационе комисије поднео је Милорад Марковић, председник,   који је,  на
бази  потписа   присутних  представника,  објавио  да  Скупштини  присуствују  21
представникa, од могућих 40 и на основу тога Скупштина има кворум и може пуноправно да
ради и одлучује. 
На основу извештаја верификационе комисије Председник је предложио усвајање дневног
реда од тачке 3 до тачке 16. Дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка. 3.



Председник је упознао чланове Скупштине да свака Скупштина треба да усвоји Пословник о
свом раду. Пословник који је предложен исти је као и што је усвојен и прошле године. То је
технички пoсловник којим се регулише начин и поступак рада Скупштине. Предложио је да
се исти усвоји у истоветном тексту као што је предложен.
Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела следећу

                                                                         О  Д  Л   У  К  У 

Усваја се Пословник о раду Скупштине као што је предложен за ову седницу и чини
саставни део записника.

Тачка. 4.

а) Извештај о раду Планинарског савеза Београда, поднео је председник Милисав Чепић. 

Планинарски  савез  Бeограда је  и  у  2022.,  своје  планиниране  задатке  извршавао  на  веома
ефикасан начин.
Основни задаци ПСБ су били реализација Програма који је финансиран средствима градског
буџета, односно средствима која добија од Секретаријата за спорт и омладину.
На основу додељених средстава од Секретаријата за спорт и омладину за 2022. годину ПСБ је
расписао  конкурс  за  пријављивање  акција  односно  активности  Клубова  и  Друштава
учлањених у ПСБ ради израде Програма за 2022. годину и финансирање наведених акција.
На расписани конкурс пријавили су своје акције и активности Клубови и Друштва ПСБ, који
су  сматрали  да  имају  могућности  да  реализују  акције  за  које  су  спремни  и  способни.
Договорено је на нивоу ПСБ, пре неколико година, да се Клубовима и Друштвима додели
највише до 3 акције, како би што већи број Клубова и Друштава добио акције и  средства за
суфинасирање тих акција, из буџета.
Клубови и Друштва су пријавили 39 акција.
За  реализцију  наведених  акција  одобрена  су  буџетска  средства  у  износу  од  1.694.000,00
динара,  од којих је  за  акције  и  активности Клубова и Друштава опредељено 1.440.000,00
динара а за материјалне трошкове ПСБ 254.000,00 динара.(15%).
За  Планинарски  трофеј  Београда  из  буџета  су  добијена  средства  у  висини  од  320.000,00
динара.
На основу достављених пријава Акције-  Активности  су додељене следећим Клубовима и
Друштвима: Победа, Раднички, Трибе, СОБ, ПСБ, АС, Железничар, АОБ, ОСП, Авала,Алти,
Гецо, Балкан, Гребен, ВИС и Копаоник.
Детаљан извештај дат је у прилогу.

б) Извештај о раду у делу програма који је финансиран средствима градског буџета, поднео је
председник Милисав Чепић.
Извештај је дат у прилогу, у целини. 

в)  Извештај  о  распоређивању  и  утрошку  средстава  из  чланарине, поднео  је  председник
Милисав Чепић. 
Извештај је дат у прилогу, у целини.



г) Финасијски извештај за планинарску кућу Тара, израдио је Стеван Јовичић. Извештај је дат
у прилогу, у целини.

Тачка. 5.

а) Извештај Надзорног одбора дат је у прилогу, 
б) Веће части у 2022. години није имало ни један случај за решавање, извештај је у прилогу

Тачка. 6.

Председник је потом дао све извештаје на дискусију. 
Након ових дискусија приступило се доношењу одлука о усвајању извештаја.

Тачка. 7.

Скупштина је са 1 гласом ПРОТИВ и 2 УЗДРЖАН донела следећу

                                                                        О  Д  Л  У  К  У 

Усваја  се   извештај  о  раду  у  делу  програма  који  је  финансиран  средствима
градског буџета за 2022. годину.

                                                                         Тачка 8.

Скупштина је једногласно донела следећу

                                                                       О  Д Л  У  К  У 

Усваја се  Годишњи финансијски извештај о реализацији програма који је финансиран
средствима градског буџета за 2022. годину.

                                                                         Тачка 9.

Скупштина је једногласно донела следећу

                                                                       О  Д  Л  У  К У 

Усваја се извештај о раду Планинарског савеза Београда за 2022. годину.
Усваја се извештај о распоређивању и утрошку чланарине за 2022. годину.
Усваја се финансијски извештај за планинарску кућу „Тара“ на Тари  за 2022. годину.
Сви извештаји чине саставни део ове одлуке. 

Тачка. 10.

Предлог програма Савеза за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета
рада са њима у 2023. години, који се кандидује за финансирање средствима градског буџета,
образложио је председник Милисав Чепић (програм Савеза дат је у прилогу). Нагласио је да
је  Секретаријат  за  спорт  и  омладину  града  Београда,  недељу  дана  пре  почетка  ове
Скупштине,  послао  решење  у  коме  се  Планинарском  савезу  Београда  за  2023.  годину



опредељују додатна средства за овај програм у износу од 169.400,00 динара, тако да је за
2019. годину укупни буџет за реализацију програмских активности Савеза 1.863.000 динара.
Од тог износа 15% (279.400,00 динара) иде за материјалне торшкове а 1.584.000,00 остаје за
планинарске активности. 
Након краће дискусије  Скупштина је једногласно донела следећу

                                                                        О  Д Л У  К У 
                                                         
Усваја  се  Предлог  програма  Савеза  за  спортски  развој  талентованих  спортиста  и
унапређење квалитета рада са њима у 2023. години, који се кандидује за финансирање
средствима градског буџета.

Тачка. 11.

Након краће дискусије Скупштина је једногласно донела следећу

                                                                          О  Д  Л  У  К  У 

Усвајају се  Критеријуми о расподели буџетских средстава за 2023. годину како следе:
Средства  из  буџета  Града  Београда  намењена  за  суфинансирање  основног  годишњег
програма Савеза за спортски развој талентованих спортиста и унапређење  квалитета рада са
њима у 2023., могу добити само планинарска друштва - клубови и специјализовани одсеци,
који су удружени у Планинарски савез Београда и који су уредно конкурисали по објављеном
конкурсу,  а  у  складу  са  Правилником  о  организовању  и  извођењу  планинарских  акција
Планинарског савеза Београда. 
Захтеви  за  суфинансирање  из  основног  програма  активности  ПСБ-а,  који  не  испуњавају
следеће критеријуме, неће се узимати у обзир.

 КРИТЕРИЈУМИ:
- Програми организовања такмичења у планинарско-спортским дисциплинама за млађе

категорије -  до 18,2% 
- Рад планинарско-спортских школа - до 22% 
- Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова – 11%  
- Програм припрема спортиста – до 18% 
- Програм прегледа и тестирања спортиста – до 1,4% 
- Набавка опреме, справа и реквизита намењених млађим категоријама, који повећавају

њихову безбедност – до 18 % 
- Остале планинарске активности до 12% 
-     Трошкови канцеларије не могу бити већи од 15%  од укупно планираних  
       средстава.

Приоритете  за  финансијску  подршку  имају  планинарска  друштва  -  клубови  и
специјализовани одсеци који у свом захтеву за суфинансирање предлажу програме којима су
обухваћене млађе категорије планинара – спортиста, као и програме који обухватају стручно
оспособљавање, усавршавање и припрему кадрова за рад са млађим категоријама планинара -
спортиста. 

Планинарским друштвима -  клубовима и специјализованим одсецима,  којима су одобрени
програми  за  суфинансирање,  неће  бити  уплаћена  средства  уколико  се  не  придржавају
Правилника о организовању и извођењу акција ПСБ-а, а посебно када су у питању рокови за 



подношење  пријава,  начин  организовања,  безбедност  извођења  и  подношење  извештаја  о
одржаној акцији.

Тачка. 12.

Оцену рада Планинарског савеза Београда за 2022. годину, образложио је председник ПСБ
Милисав  Чепић.  Рекао  је  да  је  годишњи  план  рада  реализован  уз  доста  труда  и  поред
објективних тешкоћа (неповољни временски услови, смртни случајеви у породици и др). 
Ове године Савез је радио боље него претходне године. Ове године смо за ову Скупштину
припремили и вама доставили материјал за сваку тачку дневног реда.
На  основу  тако  достављених  материјала  могли  сте  да  се  благовремено  упознате  са
комплетним  радом  Савеза.  Зато  предлажем  оцену  исту  као  и  прошле  године  и  то
«ЧЕТВОРКУ».

                                                                   О  Д  Л  У  К  У 

Рад Планинарског савеза Београда  за 2018. годину оцењује се врло добром оценом (4).

Тачка. 13.

У дискусији по овој тачки  Милорад Марковић је предложио да се повећа висина чланарине
за 2023. годину.
Након краће дискусије предлог није прихваћен.Скупштина је једногласно донела следећу

                                                                   О  Д  Л  У  К  У 

Усваја се одлука о висини годишње чланарине и распореду прикупљених финасијских
средстава за 2023. годину. Текст одлуке дат је у прилогу.

Тачка. 14.

Није било текућих питања.

Скупштина  је завршила са радом у 19,20 часова.

Прилози:
- Позивно писмо са прилозима,
- Листа делегата-представника,

Наведени оригинални прилози налазе се у документацији Канцеларије ПСБ и доступни
су свим заинтересованим на увид.



      Записничар:
       Председавајући Скупштине,

Миломир Ћировић      
                  Милисав Чепић

                                                           Оверачи записника:

                                                    1.  ______________________
                                                  Милан Лончар

                                                     2.  _____________________
                                                              Власта Марјановић


