ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА

На основу члана 35. тачка 3. и 13. Статута Планинарског савеза Београда, Управни одбор је на
седници одржаној дана 29.03.2018. године усвојио

ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПЛАНА АКТИВНОСТИ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овим Правилником се регулише начин расподеле средстава из буџета града Београда и средстава
Планинарског савеза Београда (у даљем тексту ПСБ) и критеријуми за избор програма и носилаца
реализације активности из годишњег плана активности ПСБ, који ће бити суфинансирани из ових
средстава.
Члан 2.
Средства из буџета града Београда и средства ПСБ за суфинансирање годишњег плана активности
ПСБ могу користити само органи ПСБ, планинарска друштва/клубови, службе и одсеци који су
удружени у ПСБ.

ПРОГРАМИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Члан 3.
Средствима из буџета града Београда и средствима ПСБ ће се суфинансирати:
1. програми организовања такмичења у планинарско-спортским дисциплинама
2. програми припреме спортиста
3. програми планинарско-спортских течајева
4. програми прегледа и тестирања спортиста
5. програми набавке опреме, справа и реквизита који повећавају безбедност спортиста
6. програми за обезбеђење спортских планинарских објеката, стаза и вежбалишта за потребе тренинга
спортиста
7. програми стручног оспособљавања и усаввршавања кадрова
8. програми акција и експедиција у изворним и техничким планинарским дисциплинама.

Члан 4.
Програми који су конкурисали за суфинансирање узеће се у разматрање ако су уредно и у року
приспели по објављеном конкурсу, а у складу су са Правилником о организовању и извођењу
планинарских активности ПСБ.
Члан 5.
Расподела укупних средстава из буџета града Београда и средстава ПСБ предвиђених за
суфинансирање вршиће се на следећи начин:
1. програми организовања такмичења у планинарско-спортским дисциплинама до ......................

30%

2. програми припреме спортиста до ...................................................................................................... 10%
3. програми планинарско-спортских течајева до ...............................................................................

10%

4. програми прегледа и тестирања спортиста до ................................................................................ 2,5%
5. програми набавке опреме, справа и реквизита који повећавају безбедност спортиста до .......... 2,5%
6. програми за обезбеђење спортских планинарских објеката, стаза и вежбалишта
за потребе тренинга спортиста до .................................................................................................... 5%
7. програми стручног оспособљавања и усаввршавања кадрова до ................................................. 10%
8. програми акција и експедиција у изворним и техничким планинарским дисциплинама до .....

15%

Члан 6.
Приоритет у суфинансирању имају програми намењени млађим категоријама учесника у
планинарској спортској грани.
Програми из сваке од 8 група дефинисаних у члану 5. овог Правилника у складу са предходним
ставом и значајем за остваривање циљева и задатака ПСБ (дефинисаним чланом 8. и 9. Статута ПСБ)
разврставају се у:
-

програме I категодије, који се суфинансирају основним средствима за финансирање
појединачног програма групе умноженим фактором 1,4;

-

програме II категодије, који се суфинансирају основним средствима за финансирање
појединачног програма групе умноженим фактором 1,2;

-

програме III категодије, који се суфинансирају основним средствима за финансирање
појединачног програма групе умноженим фактором 1,0;

Управни одбор ПСБ процењује финансијску ситуацију и у складу са њом и Правилником о организовању и
извођењу планинарских активности ПСБ утврђује број суфинансираних програма за сваку од 8 група, као и
њихово разврставање по категоријама за наредну годину.

Члан 7.
Рад канцеларије ПСБ финансира се до 15% од укупних средстава предвиђених за суфинансирање
програма.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НОСИЛАЦА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Члан 8.
Дужина чланства планинарског друштва/клуба, службе и одсека у ПСБ, вреднује се:
1.

31 година и више ------------------------------------------------------------------- 3 бода

2.

11 до 30 година -------------------------------------------------------------------- 2 бода

3.

до 10 година ------------------------------------------------------------------------

1 бод

Члан 9.
Број организованих и изведених акција из годишњег плана акција планинарског друштва/клуба у
последње 3 (три) календарске године, а по извештајима достављеним ПСБ, вреднује се:
1. преко 750 акција --------------------------------------------------------------------- 4 бода
2. од 450 до 749 акција ---------------------------------------------------------------- 3 бода
3. од 150 до 449 акција ---------------------------------------------------------------- 2 бода
4. од 50 до 149 акција ------------------------------------------------------------------

1 бод

5. до 50 акција --------------------------------------------------------------------------- 0 бодова
Члан 10.
Број организованих и изведених акција из годишњег плана акција службе и одсека у последње 3 (три)
календарске године, а по извештајима достављеним ПСБ, вреднује се:
1. преко 100 акција -------------------------------------------------------------------

4 бода

2. од 61 до 100 акција ----------------------------------------------------------------

3 бода

3. од 31 до 60 акција -----------------------------------------------------------------

2 бода

4. од 11 до 30 акција -----------------------------------------------------------------

1 бод

5. до 10 акција -------------------------------------------------------------------------

0 бодова

Члан 11.
Испењани врхови (или максимална испењана висина) по надморској висини у организацији
планинарског друштва/клуба у последње 3 (три) календарске године, а по извештајима достављеним
ПСБ, вреднује се:
1. преко 5000 мнв за сваки врх ------------------------------------------------------ 4 бода
2. од 4000 до 4999 мнв за сваки врх -----------------------------------------------

3 бода

3. од 3000 до 3999 мнв за сваки врх ------------------------------------------------ 2 бода
4. од 2000 до 2999 мнв за сваки врх ------------------------------------------------

1 бод

У зависности од временских услова и у случају употребе техничких помагала (постављање гелендера,
коришћење навезе, цепина, дереза и сл.) бодови се множе фактором и то:
-

у летњим условима без техничких помагала .............................. 1,0
у летњим условима са употребом техничких помагала
или у зимским условима без техничких помагала ..................... 1,5
- у зимским условима са употребом техничких помагала ........... 2,0
Зимски услови подразумевају извођење акције по дубоком нерасчишћеном снегу (минималне дубине
30 цм).
Члан 12.
Тежине смерова и објеката на акцијама у организацији службе и одсека у последње 3 (три)
календарске године, а по извештајима достављеним ПСБ, вреднују се:
1. врло тешки смерови/објекти за сваки (staviti ocenu dobijenu od odseka) -------------

4 бода

2. тешки смерови/објекти за сваки (staviti ocenu dobijenu od odseka) --------------------

3 бода

3.

средње тешки смерови/објекти (staviti ocenu dobijenu od odseka) --------------------

2 бода

4. лаки смерови/објекти за сваки (staviti ocenu dobijenu od odseka) -----------------------

1 бод

У зависности од временских услова бодови се множе фактором и то:
- у летњим условима
1,0
- у зимским условима
2,0
Члан 13.
На акцијама планинарског друштва/клуба, службе и одсека у предходној календарској години
просечан број учесника и носиоца активности по акцији са активним звањем инструктор,
лиценцирани водич, спелеолог, спасилац, алпиниста, спортски пењач, вреднује се:
1.

преко 20 учесника са звањем ------------------------------------ 4 бода

2.

од 11 до 20 учесника са звањем --------------------------------- 3 бода

3.

од 6 до 10 учесника са звањем ---------------------------------- 2 бода

4.

од 1 до 5 учесника са звањем ------------------------------------ 1 бод
Члан 14.

Износ сопственог учешћа планинарског друштва/клуба, службе и одсека у финансирању активности
изражено у процентима у односу на укупну финансијску вредност акција из предложених програма
акција, вредније се:
1.

преко 75% ----------------------------------------------------------- 4 бода

2.

од 51 до 75% ------------------------------------------------------- 3 бода

3.

од 26 до 50% -------------------------------------------------------- 2 бода

4.

од 10 до 25% -------------------------------------------------------- 1 бод

Члан 15.
Збир бодова по критеријумима из чланова 8. до 14. улази у ранг листу за избор носилаца активности
који су конкурисали за суфинансирање реализације одређеног програма из годишњег плана
активности ПСБ.
Члан 16.
Носиоцима реализације прихваћених програма биће уплаћена финансијска средства под условом да
се придржавају Правилника о организовању и извођењу планинарских активности ПСБ.
Исплата дела финансијских средстава предвиђених за суфинансирање одређеног програма могућа је и
у току припреме реализације програма на основу докумената за правдање ових финансијских
средстава или плаћањем преко текућег рачуна ПСБ достављених предрачуна за набавку опреме и
материјала.
У случају недостављања извештаја или достављања непотпуне документације о изведеним
активностима прихваћених програма, исплата финансијских средстава за суфинансирање истих неће
бити реализована, а ако је део тих финансијских средстава исплаћен у току припреме реализације
програма она се морају вратити.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.

Београд, 29.03.2018 god.

ПРЕДСЕДНИК ПСБ

Милисав Чепић

