
ЗАПИСНИК

са 15. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 6. децембра
2018. године која је почела у 18,15 часова, у канцеларији ПСБ,  Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 165а. 

Присутни чланови Управног одбора:  Милисав Чепић, Стеван Јовичић,  Миломир
Ћировић, Нада Доброта, Верица Митровић.
Одсутни чланови Управног одбора: Зоран Ковљенић-Соко, Соња Павловић, Рајко
Јаковљевић, Драгана Рајбловић, Горан Бошковић и Симонида Драгаш.
Остали присутни: Зоран Контић, председник НО ПСБ.
Седницу је отворио председник ПСБ Милисав Чепић, констатујући да постоји кворум
за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

Председник ПСБ предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање и усвајање записника  са 14. седнице Управног одбора;
2. Преузете обавезе;
3. Реализоване активности;
4. Наредне активности;
5. Организација планинарске акције за децу на Тари;
6. Информације о затвореним планинским објектима;
7. Доношење одлуке о покретању поступка пред Надзорним одбором ПСБ ( ПСС) за 

остваривање права на сувласнички део финансијских прихода од планинарског 
дома на Копаонику за последње 3 године;

8. Доношење одлуке о новом уговору са домаћином планинарске куће „Тара“ на 
Тари,

9. Проблем наплате смештаја у планинарској кући “Тара“ од корисника (Одсеци, 
комисије) који су у саставу ПСБ, а нису правна лица;

10. Разматрање питања контроле туристичке инспекције планинарским 
клубовима/друштвима у Београду.

11. Разматрање питања чланарине за 2018. годину;
12. Текућа питања;

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Булевар Михаила Пупина 61/16, 

Тел: 011/3111114, Моб: 064/641-8085
E-mail: psbgd11@gmail.com



РАД СЕДНИЦЕ

Пошто на предложени дневни ред није било предлога за измену и допуну исти је
усвојен без примедби.

Тачка 1.
На записник са четрнаесте седнице Управног одбора ПСБ  није било примедби, па је
после гласања записник усвојен. 

Тачка 2.
а) Архива  Планинарског  савеза  Београда  је  сређена  према  инструкцијама
Историјског архива Београда. Радове на сређивању архиве извршили су стручњаци
из архива Југославије и за то им је уплаћен износ од 15.000 динара.
б)  Стеван  Јовичић  није  се  састао  са  председником  ПСД  „Копаоник“  Стеваном
Шегртом,  везано  за  проблем  исплате  дела  добити  на  основу  сусвојинског
власништва над планинарским домом „Копаоник“ на Копаонику.
в)  Решавање питања плаћања пореза на поклон (пренос апсолутних права) за 
Планинарски дом на Копаонику је у току. Наш захтев за одлагање плаћања пореза 
који је упућен ПУ Нови Београд  је враћен на решавање у ПУ Краљево. ПУ Краљево 
се прогласило ненадлежним и враћа предмет ПУ Нови Београд. Од ПУ Нови Београд
добијамо допис у коме траже неке податке о прекњижавању, углавном преплате. У 
току је решавање прекњижавања.
г) Зајам који нам је одобрио УО ПСС у износу од 350.000,00 динара  на 5 година,  
биће уплаћен ПСБ почетком јануара 2019. године.

Тачка 3.
У периоду између две седнице УО ПСБ реализоване су следеће активности:

- Меморијални успон на Бјелашницу, ПД «Железничар»Београд,
- Планинарска трка на Кошутњаку, ПСК Балкан и
- Авала из четири правца, ПСД «Копаоник»,

Тачка 4. 
Наредне активности: 
- 20. Зимски течај високогорства, ПД «Железничар» Београд,
- Основна победина школа планинарске оријентације, ПСК «Победа»,

Тачка 5.
Организација планинарске акције за децу на планини Тари. Ова акција је замена за
акцију „Летњи камп 2018 – видимо се на врху“, коју ПСД „Копаоник“ није успео да



реализује. Од Градског секретаријата за спорт и омладину добијена је сагласност да
се ова акција изведе на Тари а да се иста повери на реализацију ПД „Раднички“. ПСБ
ће  обезбедити  превоз  деце  до  Таре  а  водич  Бојан  Миловановић  ће  трошкове
смештаја уплатити домару.

Тачка 6.
Планинарска кућа «Тара» на Тари добро функционише. Стеван Јовичић најављује
две  групе  планинара  за  боравак  у  планинарској  кући  «Тара»  у  периоду:  крај
децембра 2018. и почетак јануара 2019. године.

Тачка 7.
Доношење одлуке о покретању поступка пред Надзорним одбором ПСБ (ПСС) за 
остваривање права на сувласнички део финансијских прихода од планинарског дома 
на Копаонику за последње 3 године.
ПСД «Копаоник» не објављује тачне податке о стварним финасијском приходима 
планинарског дома што им је законска обавеза.
Стеван Јовичић изјављује да поседује неке податке али није сигуран да су валидни. 
Потребно је да се добију подаци о финасијским приходима планинарског дома за  
2015., 2016. и 2017. године.
Зоран Контић сматра да НО треба да обавеже УО да од ПСД Копаоника издејствује 
право на сувласнички део финансијских прихода од планинарског дома за три 
последње године.
Чепић предлаже да уколико руководство ПСД Копаоник не буде сарађивало онда би 
требало покренути судски спор. Одлуку о томе треба да донесе Скупштина савеза.
После дискусије договорено је да се о овом питању покрене поступак пред НО ПСБ. 
Потребно је да се за чланове НО припреме и пошаљу сви документи који су битни за 
решавање овог проблема.

Тачка 8.
Доношење  одлуке о новом уговору са домаћином планинарске куће «Тара» на Тари. 
Након краће дискусије констатовано је да је сарадња са досадашњим домаром била 
више него успешна и корисна за обе стране па је донета одлука да се та сарадња 
настави и потпише нови уговор о раду.

Тачка 9.

Проблем наплате смештаја у планинарској кући „Тара“ на Тари. Суштина проблема
је: како наплатити смештај у планинарској кући која је у власништву Планинарског
савеза Београда учесницима акције коју реализује Планинарски савез Београда или
неки  њен  саставни  орган  (Одсек,  комисија)  који  нису  правна  лица?  Након
консултације  са  Градским  секретаријатом  за  спорт  и  омладину  овај  проблем  је
разрешен.  Добили  смо  објашњење да  непостоји  препрека  да  Планинарски  савез



Београда  изда  рачун  који  може  да  се  наплати  са  трезорског  рачуна  на  рачун
пословне банке ПСБ.

Тачка 10.
Разматрање питања контроле туристичке инспекције планинарским клубовима, 
друштвима у Београду.
Први на удару контроле туристичке инспекције било је ПД «Железничар». Туристичка
инспекција је након контроле донела решење у коме је наложено да се ПД 
«Железничар» пререгиструје у туристичку агенцију. До тада забрањује се обављање 
туристичких акција. Дат је рок да се све ово спроведе.
Очекује се да Планинарски савез Србије добије упутства од надлежног 
Министарства.

Тачка 11.
Разматрање питања чланарине за 2019. годину.
Уједначавање чланарине за све клубове-друштва у Београду није могуће извести јер 
то зависи од интереса сваког клуба.

Тачка 12.
Текућих питања није било.

Седница је завршена у 21,15 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


