
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са Редовне скупштине Планинарског савеза Београда одржане  23.  јануара 2012.  године у 
просторијама Планинарског савеза Београда,  Змаја од Ноћаја 9/4, Београд.

Скупштина је почела у 17,00 часова.

Према  потписима  у  Листи  делегата,  седници  су  присуствовали представници  следећих 
друштава:
ПСД  АВАЛА  1,  ПД  ПОБЕДА  10,  ПСД  ЖЕЛЕЗНИЧАР  7,  ПСД  КОПАОНИК  5,  ПД 
РАДНИЧКИ  1,  ПД  ПТТ  1,  ПД  ПОЛИЦАЈАЦ-ЈОСИФ  ПАНЧИЋ  2,  ПК  БАЛКАН  1,  ПД 
ГОРШТАК  1,  СПК  ВЕРТИКАЛ  1,  ГОРСКА  СЛУЖБА  СПАСАВАЊА  1,  ОДСЕК  ЗА 
СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ 1. 

Седницу Скупштине отворио је председник  ПСБ,   Зоран Контић, који је, на основу Списка 
присутних представника, констатовао да Скупштина нема кворум за почетак рада, односно за 
пуноправно одлучивање и предложио примену члана 15.  став 2.  Статута ПСБ – одлагање 
почетка рада Скупштине за 30 минута.
Након  30  минута,  констатовано  је  да  Скупштина  има  кворум  за  рад  и  пуноправно 
одлучивање. Зоран Контић је поздравио све присутне представнике и предложио следећи 

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тела:
 Радног председништва,
 Записничара и овериваче записника,
 Верификационе комисије,

2. Извештај Верификационе комисије
3. Усвајање дневног реда,
4. Извештај о раду ПСБ у 2011. години, доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду у 

делу програма који је финансиран средствима градског буџета за 2011. годину,

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Змаја од Ноћаја 9/4, 

Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
E-mail: psbgd11@gmail.com



5. Финансијски  извештај  за  2011.  годину,  доношење  одлуке  о  усвајању  Извештаја  о 
распоређивању и утрошку средстава градског буџета за 2011. годину,

6. Извештај Надзорног одбора и извештај Већа части
7. Предлог  програма  рада  за  2012.  годину,  доношење  одлуке  о  усвајању  Предлога 

програма рада ПСБ за  2012.  годину који  се  кандидује  за  финансирање средствима 
градског буџета,

8. Доношење одлуке о усвајању Критеријума о расподели буџетских средстава за 2012. 
годину за  основни програм рада ПСБ. 

9. Доношење оцене рада Савеза за 2011. годину

Ад. 1.

Радно  председништво:  Зоран  Контић,  председник  ПСБ-ПД  «Авала»;  Милан  Лончар, 
начелник ПСБ - ПД «Победа»; Михаило Лазић, ПД «Раднички». 
Записничар, техн. секретар, Станоје Стојковић – ПСД «Копаоник».
Оверивачи: Драган Танасковић - ПСД „Авала“ и Слободан Жарковић – ПСД „Авала“.
Верификациона  комисија:  Ћировић  Миломир  -  ПД  «ПТТ»;  Јармило  Соботка  -  ПСД 
«Железничар» и  Бора Милосављевић - ПД «Победа».

Ад. 2.

Извештај верификационе комисије поднео је  Миломир Ћировић,  који је, на бази Списка 
присутних представника, објавио да Скупштини присуствује 32 представника и на основу 
тога Скупштина има кворум и може пуноправно да ради и одлучује.

Ад. 3.

Дневни  ред  је  једногласно  усвојен,  након  чега  су,  на  предлог  Радног  председништва, 
изабрани чланови радних тела.

Ад. 4.

Извештај о раду ПСБ у 2011. години поднео је председник ПСБ Зоран Контић. Извештај је 
дат у прилогу, у целини.  Након дискусије приступило се гласању и једногласно је  донета 
одлука о усвајању извештаја о раду у делу програма који је финансиран средствима 
градског буџета за 2011. годину



Ад. 5.
Финансијски извештај о раду ПСБ у 2011. поднео је такође Зоран Контић. 
Финансијски извештај за 2011. дат је у прилогу, у целини.  Након дискусије приступило се 
гласању и једногласно је донета одлука о усвајању извештаја о распоређивњу и утрошку 
средстава градског буџета за 2011. годину.

Ад. 6.

Извештај Надзорног одбора поднео је Јован Милић, председник одбора. 
Извештај Већа части поднео је Станиша Јовановић, председник Већа. 

Ад. 7.

Предлог програма рада за 2012. годину,  достављен у материјалу за Скупштину, образложио 
је начелник за планинарство Милан Лончар (програм рада дат је у прилогу). 
Након краће дискусије приступило се гласању и са два гласа против  донета  је одлука о 
усвајању  предлога  програма  рада  Савеза  за  2012.  годину  који  се  кандидује  за 
финансирање средствима градског буџета.

Ад. 8.
Критеријум о расподели буџетских средстава за 2012. годину за  основни програм рада ПСБ, 
и  критеријум за  доделу ванредних средстава,  образложио је  Милан Лончар.  Након краће 
дискусије донета је  одлука о усвајању Критеријума о расподели буџетских средстава за 
2012. годину. 

Ад. 9.
Оцену  рада  Планинарског  савеза  Београда,  образложио  је  Зоран  Контић.  Рекао  је  да  је 
годишњи план  рада  реализован  је  са  100  % уз  примену  мера  безбедности  прописаних  у 
Правилнику о безбедности извођења планинарских акција и оценио рад Савеза са оценом 4. 
Након краће дискусије оцена је једногласно прихваћена.

Скупштина  је завршила са радом у 18,00 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, само у просторијама ПСБ!

Записничар:
     Председник Скупштине,

Станоје Стојковић      
                 Зоран Контић

Оверивачи записника:

Слободан Жарковић

Драган Танасковић
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