
ЗАПИСНИК

са 2. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 10. јуна  2021. године,
која је почела у 18 часова, у новој канцеларији ПСБ у Београду, ул. Дечанска број 8- улаз I/ I
спрат –десно, канцеларија број 10.

Чланови Управног одбора који су учествовали на седници:  Милисав Чепић,  Миломир
Ћировић, Верица Васиљевић, Миланка Арсић, Доброта Благоје, Милорад Марковић и Борко
Мијаиловић.
Чланови Управног одбора који нису учествовали на седници: Марко Марковић, Предраг
Катић, Никола Спасковић и Властимир Марјановић.
Остали учесници: Цихајло цветић, председник Надзорног одбора 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  I конститутивне седнице Управног одбора од 
22.04.2021.године;

2. Преузете обавезе;
3. Разматрање Извештаја о реализованим активностима из годишњег плана за 2021.годину;
4. Разматрање наредних активности из годишњег плана за 2021.годину;
5. Разматрање предлога Клубова  и Друштава ПСБ достављених на конкурс и усвајање 

предлога Плана активности и Финансијског плана за 2022.годину;
6. Разматрање предлога Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама 

ПСБ;
7. Разматрање молби Спелеолошког друштва „Зелена брда“ из Требиња и доношење одлука

по истима;
8. Информација о раду Планинарске куће „Тара„ на Тари;
9. Доношење одлуке о избору секретара ПСБ;
10. Текућа питања;

Рад седнице

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

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

Моб: 064/641-8085
E-mail: psbgd11@gmail.com



Тачка 1.
На записник са 1. седнице Управног одбора ПСБ  примедбе је, пре седнице електронским
путем доставио, Властимир Марјановић.
Код доношења одлуке о отварању текућих рачуна за Одсеке ПСБ био је уздржан, тако да
текст последње реченице, у тачки 4 која гласи: «Управни одбор ПСБ је  једногласно донео
следеће...», треба изменити.
Тражи да се у записник унесе његова примедба на некоректно вођење састанка од стране
председника, супротно Пословнику (јављање за реч по неколико пута, што је одуговлачило
седницу), на шта му је Миломир Ћировић, оштро одговорио, да не прети и да није потребан
на седници УО.
УО је размотрио примедбу и након гласања усвојио записник са примедбом, тако да уместо
реченице: «Управни одбор ПСБ је једногласно донео следећу...», треба да стоји: «Управни
одбор ПСБ је уз један глас УЗДРЖАН( Властимир Марјановић) донео следећу...».
 

Тачка 2.
Проблем  нерешених  сувласничких  односа,  над  планинарским  домом  «Копаоник»  на
Копаонику,  између  ПСБ  и  ПСД  «Копоник»  и  даље  је  тема  за  разговор  између  два
председника. Милисав Чепић је више пута покушавао да ступи у контакт са председником
ПСД «Копаоник» Миодрагом Вујановићем али без успеха.
Након  краће  дискусије  предложено  је  да  се  председнику  ПСД  «Копаоник»  Миодрагу
Вујановићу,  е-мејлом или  писмом уз  повратницу,  пошаље  позив  за  разговор  и  решавање
спора.
Милисав Чепић је обавестио чланове УО да су све припреме око отварања рачуна у банци
алпинистичком и спелеолошком одсеку извршене и да су се одсеци изјаснили да трансакције
са банком врше преко мобилне апликације.
Записнике са седница УО ПСБ и даље објављивати на сајту ПСБ.

Тачка 3.
Реализоване су следеће акције из плана активности ПСБ за 2021 годину у периоду од јануара 
до јуна:

1. Течај високогорства
2. Основна школа планинарске оријентације
3. Основи планинарства
4. Почетни зимски алпинистички течај
5. Курс за спелеологе намењене млађим категоријама ПСБ
6. Мајски спортски дан
7. Првенство Београда у спортском пењању – Гуча 2021
8. Гребенчићи 2021 – планинарска акција за младе
9. Шетамо за здравље – пролећу у походе
10. Набавка опреме за потребе Одсека за спортско пењање
11. Набавка опреме за СПК Гецо
12. Набавка опреме за Спелеолошки одсек
13. Набавка опреме за СК Трибе



14. Набавка опреме за ПСК Авала
15. Набавка опреме за ПК АС

Тачка 4.

Активности у наредном периоду:
1. Почетни летњи алпинистички курс
2. Планинарска трка – Звездарска шума
3. Основне предтакмичарске припреме – Тара
4. Планинарски табор ПСБ 2021, Грбаја-Проклетије

Акције које нису реализоване због објективних околности, одложене за септембар:
1. Планинарски подмладак Београда на Рајцу
2. Подмладак „Кораком до здравља“
3. Радионица планинарења за децу

Тачка 5.
Разматрање предлога Клубова  и Друштава ПСБ достављених на конкурс и усвајање предлога
Плана активности и Финансијског плана за 2022.годину.

На достављене предлоге плана активности и финансијског плана  за 2022. годину реаговали
су  Миломир  Ћировић  и  Милорад  Марковић  сматрајући  да  по  њиховом  мишљењу  нису
урађени по усвојеном критеријуму. 

У  краћој  дискусији  Миланка  Арсић  се  сагласила  и  предложила  да  Миломир  Ћировић  и
Милорад  Марковић  проуче  све  достављене  предлоге  клубова,  да  до  25.  јуна  ураде  нови
предлог  плана  активности  и  финансијски  план  ПСБ  за  2022.  годину  и  доставе  УО  на
усвајање.  Рок  за  достављање  ових  докумената  Спортском  савезу  Београда  је  9.07.2022.
године.

Тачка 6.
Разматрање предлога Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ПСБ;

Ова тачка није разматрана јер чланови УО нису добили предлог Правилника пре седнице,
због грешке у слању поруке мејлом.

Тачка 7.
Разматрање молби Спелеолошког друштва „Зелена брда“ из Требиња и доношење одлука по
истима.

Милорад Марковић, начелник СОБ, је сагласан да треба изаћи у сусрет молби Спелеолошког
друштва „Зелена брда“ из Требиња за помоћ коју су тражили. У СОБ постоји жеља, воља и
снага  да  им се  помогне  у  организацији  обуке,  акција  и  у  другим  активностима.  Што  се
новчане  помоћи  тиче  то  је  проблем  јер  ни  СОБ  ни  ПСБ  немају  новца  за  ту  позицију.



Предложио је да се на нивоу СОБ формира благајна у коју би њихови чланови уплаћивали
новац.
Такође,  предложено   је  закључивању  уговора  о  пословно-техничкој  сарадњи.  Претходно
видети споразум ПСС и ПСРС.
Чланови УО су прихватили предлог о сарадњи и закључивању уговора о пословно техничкој
сарадњи.

Тачка 8.

Планинарска кућа «Тара» на Тари за период јануар – мај 2021 године, пословала је добро.
Остварено  је  129  ноћења.  Укупни  приход  је  47.250,00  динара.  Расходи  су  у  висини  од
68.191,01 динара. Како је предходна година завршена са позитивним билансом у износу од
82.653,35 динара  непокривени део трошкова је намирен из ове резерве.
Међутим, треба имати на уму да је неопходно 2021. године реализовати планирану:
изградњу пољског мокрог чвора (ради обезбеђења услова за камповање), санацију крова на
помоћном објекту (котларница и шупа) и израду улазног платоа и степеништа. За ове радове
треба обезбедити 82.000,00 динара.
Зато је потребно током 2021. године:
- повећати напоре свих чланова Управног одбора, Служби, Одсека и Комисија ПСБ
како би се организовало што више акција на Тари са ноћењем у Планинарској кући
„Тара“;
- интензивирати пропагирање коришћења Планинарске куће „Тара“ преко сајта ПСБ
и свих видова информисања Клубова;
- део финансијских средстава обезбедити путем донација.
Миланка предлаже прекограничну сарадњу за обнову и адаптацију планинарске куће на Тари.
Чепић да се усвоји информација и направи иницијатива о адаптацији планинарске куће са
неким  клубом  или  преко  европских  фондова.  Иницијатива  за  израду  пројекта  преко
надлежних институција.

Тачка 9.
Предлог председника Милисава Чепића да се за секретара ПСБ изабере Станоје Стојковић,
зато што је Статутом измењен назив, уместо техничког секретара усвојено је назив секретар.
Станоје Стојковић је функцију техничког секретара обављао у досадашњем периоду.

Чланови УО су једногласно прихватили предлог и донели следећу

одлуку

Станоје Стојковић бира се  за секретара ПСБ.



Тачка 10.
Текућа питања.

Доношење одлуке о чланарини за 2021. годину.

Пошто није било предлога за измену одлуке о чланарини у 2020. години УО је донео
 

ОДЛУКУ

Чланарина за 2021. годину остаје иста као и 2020. године.

Правилник о уређивању смерова на природним стенама
Благоје  је саопштио да је урадио  Правилник о уређивању смерова на природним стенама.
Лиценцу за рад на уређивању смерова добио је од надлежне иностране институције после
положеног курса. Тврди да Славо ради по неком Правилнику који прописује да почетник
може  да  буши  и  прави  смерове.  Такође  тврди  да  не  постоје  дефинисана  правила  око
уређивања смерова. 
Разматрање иницијативе о измени Закона о туризму.
Покретање поступка за измену закона о Туризму.  Овлашћује се Миланка Арсић да обави
консултације  са  сродним  сарадницима  из  Секретаријата  за  спорт  и  омладину  у  вези
иницијативе за измену Закона о туризму.

Седница је завршена у 21,00 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


