ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Змаја од Ноћаја 9
E-mail: psbgd11@gmail.com; Web site: www.psb.rs

На основу члана 17. и члана 29. тачка 11. Статута Планинарског савеза Београда, Скупштина
је на седници одржаној 31.01.2018. године донела

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ГОДИШЊЕ ЧЛАНАРИНЕ
И РАСПОРЕДУ ПРИКУПЉЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
1. Годишња чланарина чланица ПСБ одређује се на основу броја представника у
Скупштини ПСБ, и на основу учешћа у суфинансирању од стране ПСБ.
Висина чланарине за једну основну организацију, службу или одсек, утврђује се према
следећам моделу на годишњем нивоу:
 основне организације са правом гласа у Скупштини уплаћују допринос у износу
који је једнак броју представника у Скупштини x 5.000,00 динара;
 основне организације које немају право гласа у Скупштини ПСБ али су
суфинансиране од стране ПСБ, као и специјализоване службе и одсеци, уплаћују
фиксну годишњу чланарину од 5.000,00 динара;
 Основне организације без права гласа, уплаћују фиксну годишњу чланарину
од 3000 динара.
Годишња чланарина се уплаћује на рачун ПСБ, и за њега се издаје рачун од стране
Савеза.
2. Годишња чланарина може да се уплати одједном, или највише у 4 (четири) једнаке
кварталне рате, и то:
I рата закључно са 15.фебруаром текуће године,
II рата закључно са 15.мајем,
III рата закључно са 15.аугустом,
IV рата закључно са 30.октобром.
Укупана годишња чланарина мора бити уплаћена најкасније до 30.октобра текуће
године.
3. Средства прикупљена уплатом годишње чланарине могу да се троше искључиво за
побољшање услова рада ПСБ (трошкови рада канцеларије, плаћање режија и текућег
одржавања, хитне интервенције око планинарске куће на Тари и дома на Копаонику) и
суфинансирање програма из годишњег плана активности ПСБ, и у друге сврхе не могу
се користити. О пренамени средстава, одлуку доноси Скупштина ПСБ.
4. Основне организације чланице Савеза, као и специјализоване службе и одсеци, које не
уплате годишњу чланарину у складу са тачком 1. и 2. ове Одлуке, неће бити
суфинансирани од стране ПСБ за извођење својих акција и биће у обавези да врате
суфинансирани износ финансијских средстава.
Основна организација која не уплати годишњу чланарину у складу са тачком 1. и 2.
ове Одлуке, губи статус члана ПСБ.
Председник ПСБ
Милисав Чепић

