
ЗАПИСНИК

са 18. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 23. јануара  
2020. године која је почела у 18,30 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  и Драгана  Рајбловић  гласале
електронски.
Одсутни чланови Управног одбора: Марко Марковић,  Зоран Ковљенић-Соко, Рајко
Јаковљевић и Горан Бошковић.
Остали присутни: нема.
Седницу  је  отворио  председник  ПСБ  Милисав  Чепић,  констатујући  да  је  кворум
постигнут  тако  што  су  Верица  Митровић  и  Драгана  Рајбловић,  дале  писану
сагласност да подржавају све одлуке које ће бити стављене на гласање. 
Председник ПСБ предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање и усвајање записника  са 17. седнице Управног одбора;
2. Преузете обавезе;
3. Реализоване активности;
4. Наредне активности;
5. Припрема Редовне скупштине и Изборне Скупштине ПСБ;
6. Информација о повећању средстава из градског буџета за активности ПСБ
7. Информација о реализацији Уговора о зајму са ПСС;
8. Информације о затвореним планинским објектима;
9. 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 седамнаесте 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.
Раније преузетих обавеза није било.

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

- ПОЧЕТНИ ТЕЧАЈ СПЕЛЕОЛОГИЈЕ 
- ПРОЈЕКЦИЈЕ И ПРЕДАВАЊА ПЛАНИНАРСКА 
- Авантуристичка ТРКА– Звездарска шума 
- ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У СПОРТСКОМ  ПЕЊАЊУ– БЕЉАНИЦА 2019 
- ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОМ ВИШЕБОЈУ 
- ПЛАНИНАРСКА Авантуристичка ТРКА– Кошутњак 
- ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛАНИНАРСКОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ –ЛИГА БЕОГРАДА  –Рајац 
- ОКТОБАРСКИ ДАНИ БЕОГРАДА - ОРГАНИЗАЦИЈА 
- НОВОГОДИШЊА ПЛАНИНСКА ТРКА – Кошутњак 
- ОСНОВНЕ ПРЕДТАКМИЧАРСКЕ ПРИПРЕМЕ - ГРДОБА 
- ДЕЧИЈИ ПЛАНИНАРСКИ ТАБОР ПСБ 2019, ГРБАЈА-ПРОКЛЕТИЈЕ 
- ОСНОВНЕ ПРИПРЕМЕ ЈУНИОРА- АПЕНИНСКИ АЛПИ, ДОЛОМИТИ 
- НАБАВКА ОПРЕМЕ- СПК Гецо, 
- НАБАВКА ОПРЕМЕ-болтови, сидришта и плочице- АОБ 
- РАДИОНИЦА ПЛАНИНАРЕЊА 
- МЕМОРИЈАЛНИ УСПОН НА БЈЕЛАШНИЦУ 
- АВАЛА ИЗ 4 ПРАВЦА 
- Преглед спортиста

Тачка 4. 
Наредне активности: 
- Зимски течај високогорства, ПД «Железничар»,
- Основна школа планинарске оријентације, ПСК «Победа»
- Основи планинарства, ПСК «Победа»
- Набавка опреме за спелеологе, ОСП

Тачка 5.
Припрема Редовне Скупштине и Изборне Скупштине ПСБ

Извештај о раду ПСБ у 2019. години припремиће Милисав Чепић а извештај о раду
планинарске куће на Тари и финансијски извештај о пословању планинарске куће,
Стеван Јовичић. Годишњи извештај о реализацији програма који се суфинансира из
градског буџета и финансијски извештај припремиће Станоје Стојковић. Извештај о
раду Надзорног одбора, Зоран Контић а извештај Већа части Никола Татар.
Обавештење  и  дневни  ред  Редовне  скупштине  Планинарског  савеза  Београда
доставити  свим  чланицама  у  року  дефинисаном  Статутом,  односно  20  дана  пре
почетка Скупштине.
Предложено  је да се за Изборну Скупштину ПСБ, свим клубовима/друштвима, чла-
ницама ПСБ, достави образац: „Предлог кандидата за органе и комисије ПСБ“, који 
треба да доставе месец дана пре одржавања Изборне Скупштине ПСБ.



Остале потребне материјале доставити  најкасније 7 дана пре почетка Скупштине.
Предложено је да се Редовна Скупштина одржи 30. јануара 2020. године.
Чланови УО су једногласно усвојили дате предлоге.
 

Тачка 6.
Секретаријат за спорт и омладину града Београда је,  двадесет дана пре почетка
Редовне Скупштине ПСБ, послао решење у коме се Планинарском савезу Београда
за 2020. годину опредељују додатна средства за овај програм у износу од 154.000
динара,  тако  да  је  за  2020.  годину  укупни  буџет  за  реализацију  програмских
активности Савеза 1.690.000 динара. Од тог износа 15% (254.000,00 динара) иде за
материјалне  торшкове  а  1.440.000,00  остаје  за  планинарске  активности.  У
консултацијама које је обавио Секретаријат Савеза преложено је да се та додатна
средства определе за организацију нових три активности и то: једну за такмичење у
„планинарском вишебоју“, једну за организацију „Мастер куп Београда у спортском
пењању на природној  стени“  и  једну за  основну планинарску  обуку.  Организацију
прве  активности  додељена  је  Планинарском  савезу  Београда,  друге  ПК  „Гецо“  и
треће ПСК „Балкан“.

После краће дискусије чланови УО су једногласно подржали овај предлог.

Тачка 7.
ПСБ је у 2019. години уплатио Планинарском савезу Србије само 30.000 динара. 
Предложено је да се у 2020. години обезбеде већа средства како би се зајам вратио 
у року. После краће дискусије договорено је да се откаже закуп канцеларије на 
неодређено време све док се не исплати дуг. Висина зајма је 350.000 динара на рок 
од 4 године.

Тачка 8.

Планинарски објекат на Тари послује у границама дефинисаног плана и финансијски
није у губитку.
Што се тиче планинарског дома на Копаонику стање, у односима са ПСД „Копаоник“,
је  и  даље нерешено.  На  основу  жалбе  ПСД „Копаоник“  поништено  је  решење о
укњижби ПСБ као сувласника у катастар. ПСБ је уложио жалбу на ово решење и
очекује позитиван одговор.

Тачка 9.

ПСБ је  од  Министарства  унутрашњих  послова  –  Сектора  за  ванредне  ситуације,
добио захтев за достављање података од посебног значаја за заштиту и спасавање.
Захтев је размотрен и усвојен. Тражени подаци биће благовремено послати. 

Седница је завршена у 20,40 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


