
ЗАПИСНИК

Са редовне скупштине Планинарског савеза Београда (ПСБ) одржане 28. јануара 2021. године
електронским путем..

Свим клубовима/друштвима, чланицама Савеза, 7 (седам) дана пре почетка Скупштине, 
путем електронске поште (е- маил), послат је материјала за рад Скупштине.
У раду Скупштине учествовали су представници следећих друштава - клубова:
ПСК ПОБЕДА 9, ПД ЖЕЛЕЗНИЧАР 5, ПСК БАЛКАН 5, ПСК КОПАОНИК 4, ПСК АВАЛА
3,  ПК РАДНИЧКИ 3, СК „Трибе“  2, ПК ГРЕБЕН 2, СК „Гецо“ 2,  ПД ПТТ 1,  СК АЛТИ 1,
СПК «ВЕРТИКАЛ“ 2, ПК АС 1,  АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК 1, СПЕЛЕОЛОШКИ ОДСЕК 1

На  основу  повратних  информација  (изјава)  представници  друштава/клубова  су  усвојили
следећи:
 

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор записничара и оверача записника:
2. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине;
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
Планинарсске куће „Тара“
г) Финасијског извештаја за планинарску кућу „Тара“,

4. Подношење извештаја Надзорног одбора и Већа части ,
5. Доношење  одлуке  о  усвајању  Извештаја  о  раду  у  делу  програма  који  је  финансиран

средствима градског буџета за 2020. годину,
6. Доношење одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја о реализацији програма

који је финансиран средстава градског буџета за 2020. годину,
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду ПСБ, о приходима и расходима средстава

из чланарине и Планинарске куће „Тара“ и финансијског извештаја за планинарску кућу
Тара за 2020. годину, 

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,

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

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Булевар Михајла Пупина 67, 

Тел: 062/211-017
E-mail: psbgd11@gmail.com



10. Доношење  Одлуке  о  годишем  финaнсијском  плану  Планинарске  куће  „Тара“  за
2021.годину:

11. Доношење оцене о  раду Савеза за 2020. године: 

Тачка. 1. 

Усвојен је предлог да се за записничара изабере Станоје Стојковић а за овераче записника
Верица Митровић и Миломир Ћировић.
 

Тачка. 2. 

У вези предложеног Пословника о раду Скупштине, Скупштина је једногласно донела
следећу

                                                                         О  Д  Л   У  К  А 

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

Тачка. 3. и Тачка. 4.

Размотрени су сви поднети  извештаји  о раду ПСБ и извештаjи Надзорног одбора  и  Већа
части.

Тачка. 5.

У вези предложеног Извештаја о раду у делу програма који је финансиран средствима 
градског буџета за 2020. годину Скупштина је једноггласно донела следећу:

                                                                        О  Д  Л  У  К  У 

Усваја се  извештај о раду у делу програма који је финансиран средствима градског
буџета за 2020. годину.

Тачка. 6.

У  вези  предложеног  Годишњег  финансијскиг  извештаја  о  реализацији  програма  који  је
финансиран из средстава градског буџета за 2020. годину Скупштина је једногласно донела
следећу

                                                                       О  Д Л  У  К  У 

Усваја се  Годишњи извештај о реализацији програма који је финансиран средствима
градског буџета за 2020. годину.



                                                                         Тачка 7.

Након размотрених извештаја из Тачке 3. и Тачке 4. Скупштина је једногласно донела
следећу

                                                                       О  Д  Л  У  К У

Усваја се извештај о раду Планинарског савеза Београда за 2020. годину.
Усваја се извештај о распоређивању и утрошку чланарине за 2020. годину.
Усваја се финансијски извештај за планинарску кућу „Тара“ на Тари  за 2020. годину.
Сви извештаји чине саставни део ове одлуке. 

                                                                         Тачка 8.

Разматрен  је  предлог  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,  на  њега  није  било примедби,  па  је  Скупштина
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 2021. години, који се кандидује за финансирање
средствима градског буџета.

Тачка. 9.

На  основу  предложених  Критеријума  о  расподели  буџетских  средстава  за  2021.  годину
Скупштина је једногласно донела следећу:

                                                                          О  Д  Л  У  К  У 

Усвајају се  Критеријуми о расподели буџетских средстава за 2021. 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 2021., 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. 
Висина планираних средстава за 2021. годину је 20% нижа од прошлогодишњих.
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 24% (23,55%)
- Рад планинарско-спортских школа - до 20% (20%)
- Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова – 11%  (11%)
- Програм припрема спортиста – до 11% (10,38%)



- Програм прегледа и тестирања спортиста – до1,5% (1,4%)
- Набавка опреме, справа и реквизита намењених млађим категоријама, који повећавају

њихову безбедност – до19 % (18,35%)
- Остале планинарске активности до 15% (14,89%)
-   Трошкови  канцеларије  не  могу  бити  већи  од  15%  (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. 10.

На  предложени  финaнсијски  план  Планинарске  куће  „Тара“  за  2021.годину  није  било
примедби па је Скупштина једногласно  донела  следећу:

О  Д  Л  У  К У

Усваја се финансијски извештај за планинарску кућу „Тара“ на Тари  за 2020. годину.
Сви извештаји чине саставни део ове одлуке. 

Тачка. 11.

Оцену рада Планинарског савеза Београда за 2020. годину, образложио је председник ПСБ
Милисав  Чепић.  Рекао  је  да  је  годишњи  план  рада  реализован  уз  доста  труда  и  поред
објективних  тешкоћа  (неповољна  епидемиолошка  ситуација  изазвана  вирусом  корона,
променљиви временски услови и др). 
Ове године Савез је радио боље него претходне године и за ову Скупштину припремио и
вама доставио материјале 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».
На  основу  предложене  оцене  о  раду  Планинарског  савеза  Београда  за  2020.годину
Скупштина је једногласно донела  следећу:

                                                                   О  Д  Л  У  К  У

Рад Планинарског савеза Београда  за 2020. годину оцењује се врло добром оценом (4).



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,

Станоје Стојковић      
                  Милисав Чепић

                                                           Оверачи записника:

                                                    1.  ______________________
                                                  Верица Митровић

                                                     2.  _____________________
                                                              Миломир Ћировић


