
ЗАПИСНИК

са  20. седнице Управног одбора  Планинарског савеза Београда одржане  21. јануара  2021.
године.  
Сходно одлуци Владе Републике Србије о забрани окупљања у затвореним просторијама, за
више  од  5  лица,  и  препоруке  Секретаријата  за  спорт  и  омладину  Градске  управе  града
Београда, број: XX-02-66.2-1/2021 од 12.01.2021. године, Управни одбор је одржао седницу
елктронским путем. 
Чланови  Управног  одбора  који  су  учествовали  на  седници:  Милисав  Чепић,  Стеван
Јовичић,  Миломир Ћировић,  Нада Доброта,  Драгана Рајбловић, Верица Митровић,  Марко
Марковић и Милорад Марковић.
Чланови  Управног  одбора  који  нису  учествовали  на  седници: Зоран  Ковљенић-Соко,
Рајко Јаковљевић и Горан Бошковић.
Остали учесници: нема.
Свим члановима Управног одбора ПСБ достављен је материјал за седницу и следећи дневни
ред:

 ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника sa XIX седнице Управног одбора од 18.02.2020.године;
2. Доношење одлуке о сазивању Скупштине Планинарског савеза Београда за 28.01.2021.

године
3. Предлог дневног реда Скупштине:

3.1. Избор записничара и два оверача записника;

3.2. Разматрање и усвајање предлога Пословника о раду Скупштине;

3.3. Подношење извештаја за 2020. годину:

а) Извештаја о раду ПСБ:

б) Извештај о раду ПСБ, у делу програма који је финансиран средствима градског буџета
и финансијски извештај.

в)  Финансијског  извештаја  о  приходима  и  расходима  средстава  из  чланарине    и
Планинарске куће „Тара“

г)  Финасијског  извештаја  за  планинарску  кућу Тара и  Скијашког планинарског  дома
„Копаоник“
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3.4. Подношење извештаја Надзорног одбора и Већа части ,

3.5. Доношење предлога одлуке о усвајању Извештаја о раду у делу програма који је
финансиран средствима буџета града

3.6.  Доношење  предлога  одлуке  о  усвајању  Годишњег  финансијског  извештаја  о
реализацији програма који је финансиран средстава градског буџета за 2020. годину,

3.7.  Доношење  предлога  одлуке  о  усвајању  извештаја  о  раду  ПСБ,  о  приходима  и
расходима  из  чланарине  и  Планинарск  куће  „Тара“  и  финансијског  извештаја  за
планинарску кућу Тара за 2020. годину, 

3.8. Разматрање предлога програма Савеза за спортски развој талентованих спортиста и
унапређење  квалитета  стручног  рада  са  њима  у  2021.  години  који  се  кандидује  за
финансирање средствима градског буџета и доношење одлуке о усвајању истог,

3.9.  Доношење  одлуке  о  усвајању  Критеријума  о  расподели  буџетских  средстава  за
2021.годину за програм рада са спортским талентима

4. Доношење предлога одлуке о годишњем финансијском плану Планинарске куће „Тара“
за 2021.годину:

5. Доношење предлога оцене о  раду Савеза за 2020. године

РАД СЕДНИЦЕ

Чланови  Управног  одбора  су  размотрили  све  тачке  дневног  реда  и  електронским  путем
(мејлом) до 14,00 часова доставили своје изјаве да су сагласни са:

1. предлогом дневног реда,
2. предлогом одлука предложених по тачкама дневног реда  и
3. предложеном оценом за рад ПСБ у 2020. години – врлодобар (4).

Седница је завршена у 14 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


