
ЗАПИСНИК

са 17. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 30. маја  
2019. године која је почела у 18,15 часова, у канцеларији ПСБ,  Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 165а. 

Присутни чланови Управног одбора:  Милисав Чепић,  Миломир Ћировић,  Марко
Марковић, Верица Митровић, Нада Доброта и Драгана Рајбловић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Стеван Јовичић, Зоран Ковљенић-Соко, Рајко
Јаковљевић, Симонида Драгаш  и Горан Бошковић.
Остали присутни: нема.
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 16. седнице Управног одбора;
2. Преузете обавезе;
3. Реализоване активности;
4. Наредне активности,
5. Разматрање предлога Радне групе за санирање новонасталих проблема у раду 

Одсека за спелеологију ОСБ и доношење одлуке по истом;
6. Информација о затвореним планинарским објектима;
7. Текућа питања;

РАД СЕДНИЦЕ

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

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

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

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



Тачка 2.

а) Проблем  исплате  дела  добити  на  основу  сусвојинског  власништва  над
планинарским  домом  „Копаоник“  на  Копаонику  није  решен,  због  опструкције
председника ПСД „Копаоник“ Стевана Шегрта.
б)   Решавање  питања  плаћања  пореза  на  поклон  (пренос  апсолутних  права)  за
Планинарски дом на Копаонику је у току. Захтев ПСБ за одлагање плаћања пореза
који је упућен ПУ Нови Београд  још није решен.
в)  Питање  камате,  због  спорог  решавања  захтева  за  репрограмирање  плаћања
пореза  на  пренос  апсолутних  права  за  планинарски  дом  на  Копаонику,  остало
нејасно.

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

- Планинарски подмладак Београда на Рајцу, ПД «Раднички»,
- Школа оријентације, ПСК «Победа» - извештај није достављен
- Основи планинарства, ПСК «Победа», - извештај није достављен
- Радионица спортског пењања за децу, ПК «Трибе,
- Почетни зимски алпинистички течај, АОБ,
- Мајски спортски дан, ПСК «Авала», извештај се очекује
- Подмладак Београда «Кораком до здравља», ПСК «Балкан»
- Гребенчићи – планинарска акција за децу, ПК «Гребен»
- Шетамо за здравље – пролећу у походе, ПД «Вис» Лазаревац
- Набавка опреме, ОСП
- Набавка опреме, ПК «Трибе»
- Набавка опреме, АОБ.
- Почетни течај спелеологије, одложен за октобар
- Првенство Београда у планинарском трчању за млађе категорије, Кошутњак, ПСК 
«Балкан» одложено за септембар,
- Почетни зимски алпинистички течај, АОБ, још у току

Било је  дискусије у  вези не благовременог достављања извештаја  о  реализацији
акција од стране клубова и не поштовања правилника о организацији и извођењу
планинарских акција.
Договорено је да се они који не поштују одредбе Правилника опомену и упозоре на
мере  које  ће  се  предузети  уколико  се  убудуће  не  буду  придржавали  одредби
Правилника.
 

Тачка 4. 



Наредне активности: 
- планинарска трка – Звездарска шума, СК «Алти»,
- Набавка опреме за спелеологе, 
- Првенство Београда у спортском пењању – Бељаница 2019, ПК «Гецо»
- Радионица планинарења, ПСБ,
- Такмичење у планинарском вишебоју, ПСБ
- Дечији планинарски табор ПСБ 2019, Грбаја-Проклетије, ПД «Раднички»

Тачка 5.
Предлог  Радне  групе  за  санирање  новонасталих  проблема  у  раду  Одсека  за
спелеологију (СОБ) је размотрен. У дискусији по овом питању Миломир Ћировић је
предложио да Радна група:
- сачини списак спелеолога чланова  и почасних чланова  у планинарским клубовима,
да их контактира и обавести о обнављању активности СОБ-а,
- изврши ванредни попис опреме у магацину,
- организује почетни курс спелеологије и
- за инструкторе предложи Дејана Вучковића из АС-а и Милорада Марковића.
Милисав Чепић је предложио да се свим клубовима/друштвима пошаље распис да
доставе  списак  спелеолога  који  су  учлањени  код  њих  и  да  те  спискове  доставе
Канцеларији  ПСБ.  Радна  група  треба  да  до  30.11.  заврши  све  предложене
активности.
Чланови УО су једногласно усвојили дате предлоге.
 

Тачка 6.
Ова тачка дневног реда није разматрана.

Тачка 7.
Марко  Марковић  је  саопштио  да  АОБ  планира  обележавање  јубилеја  70  година
постојања. У плану је израда документарног филма и припрема текстова за часопис
СМЕР. Затражио је финансијску помоћ.
Благоје Доброта је предложио да уради Правилник о уређењу смерова на природним
стенама, да организује такмичење у пењању на вештачкој  стени за младе и да у
Првој београдској гимназији направи промоцију пењања за децу и омладину.

Седница је завршена у 21,18 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


