
ЗАПИСНИК

са  3.  седнице  Управног  одбора  Планинарског  савеза  Београда  одржане  21.  априла   2022.
године, која је почела у 19 часова, у канцеларији ПСБ у Београду, ул. Дечанска број 8- улаз I/
I спрат –десно, канцеларија број 10.

Чланови Управног одбора који су учествовали на седници:  Миломир Ћировић, Доброта
Благоје, Милорад Марковић, Властимир Марјановић и Борко Мијаиловић. 
Милисав Чепић, Верица Васиљевић, Предраг Катић и Марко Марковић дали су писане изјаве
да су сагласни са дневним редом и одлукама које би биле изгласане.
Чланови Управног одбора који нису учествовали на седници: Никола Спасковић (поднео
писану оставку) и Миланка Арсић.
Остали учесници: 
Седницу је отворио и преседавао начелник ПСБ Миломир Ћировић (у одсуству председника
и заменика председника), констатујући да постоји кворум за одржавање седнице и доношење
пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање  и усвајање записника  са  II седнице Управног одбора од  10.06.2021.
године;

2. Разматрање Информације о стању предмета у вези крађе спелеолошке опреме ПСБ;
3. Разматрање одлука ПСД “Копаоник“ о поништењу сусвојинских односа о поклону

на Планинарском дому Копаоник на Копаонику и доношење одлуке поводом тих
одлука.

4. Преузете обавезе;
5. Разматрање Информације о нереализованим  активностима из годишњег плана за

2021.годину;
6. Разматрање  предлога  Правилника  о  рачуноводству  и  рачуноводственим

политикама ПСБ;
7. Информација о раду Планинарске куће „Тара„ на Тари;
8. Разматрање понуде Интерспорта о будућој сарадњи;
9. Доношење одлуке о конституисању Надзорног одбора, Већа части и комисија ПСБ

(а према предлогу чланица ПСБ);
10. Доношење одлуке   о пријему у чланство Планинарско спортско друштво „Стена“  
11. Доношење  одлуке  о  расписивању  конкурса  за  достављање  предлога  плана  

активности ПСБ у 2023. години.
12. Доношење одлуке о набавци   ф  искалне касе  
13. Текућа питања;

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

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.
Записник  са  II седнице Управног одбора од 10.06.2021. године усвојен једногласно.

Тачка 2.
Предмет у вези крађе спелеолиошке опреме ПСБ налази се у тужилаштву...

Тачка 3.
Проблем  нерешених  сувласничких  односа,  над  планинарским  домом  «Копаоник»  на
Копаонику, између ПСБ и ПСД «Копоник» била 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.
Уместо разговора Миодраг Вујановић је послао допис у коме наводи да је Скупштина ПСД
«Копаоник»  поништила  и  прогласила  неважећим  Уговор  о  стицању  и  деоби  заједничке
непокретности.  Истом  одлуком  поништила  је  и  прогласила  неважећом  Одлуку  Управног
одбора ПСД «Копаоник» о поклону дела планинарског дома без накнаде, и потврдила Одлуку
Управног  одбора Друштва  о  опозиву  одлуке о  поклону.  Наводи,  још и,  да  су  покренули
поступак опозива Уговора о поклону.
Након дискусије, чланови УО су са једним гласом против (Властимир Марјановић) донели
одлуку да се покрене судски спор против ПСД «Копаоник».

Тачка 4.
Миланка Арсић имала је обавезу да са сродним сарадницима из Секретаријата за спорт и
омладину обави консултације са у вези иницијативе за измену Закона о туризму. Миланка ову
обавезу није обавила.
Иницијатива за прекограничну сарадњу за израду пројекта обнове и адаптацију планинарске
куће на Тари,  преко надлежних институција, није покренута.
Доброта Благоје је предложио да се Правилник о уређивању смерова на природним стенама 
прихвати и усвоји за потребе такмичења која се реализују по плану ПСБ. 
Чланови УО су после краће дискусије донели одлуку дс се Правилник прихвати.

Тачка 5.
Нереализоване акције у 2021 години су:

1. Новогодишња планинарска трка (организација) ПСК Балкан, одобрена средства 
28.000,00 динара

2. Основне припреме (јул-август), ПСК Балкан, одобрена средства 36.000,00 динара и
3. Радионица планинарења (Тара, 12-13.06.2021), одобрена средства 32.000,00 динара

Укупно нереализована средства, која су враћена у буџет града Београда исносе 96.000,00 
динара. ПСК Балкан није благовремено обавестио ПСБ да акције не може да реализује.



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

Након краће дискусије чланови УО су једногласно усвојили Правилник о рачуноводству и
рачуноводственим политикама ПСБ. 

Тачка 7.

Планинарска кућа «Тара» на Тари за период јануар – април 2022. године, пословала је добро. 
Реализовано  је укупно 130 ноћења са позитивним салдом од 25.547,56 динара. Планом за ову
годину, у зимској сезони, предвиђено је укупно 150 ноћења.
Договорено је да се у периоду мај – јун ове године организује радна акција у којој би поред
чланова Комисије учествовало још 5 планинара чланова планинарских клубова/друштава или
одсека ПСБ ради израде бетонског платоа иза шупа Планинарског дома „Тара“. Материјал за
радове би према процени коштао око 15.000,00 дин. На овом платоу би се касније изградио
пољски мокри чвор.
Стеван Јовичић је  без  трошкова набавио стубове за израду ограде око плаца на коме се
налази Планинарски дом „Тара“. Договорено је да се током лета организује радна акција на
којој би се кренуло са израдом ове ограде.
Станоје Стојковић и Миломир Ћировић се задужују да са Миланком Арсић разговарају око
могућности  бесплатног  ангажовања  професора  и  студената  Архитектонског  факултета  за
израду  пројекта  адаптације  објекта  Планинарског  дома  „Тара“.  Овај  пројекат  би  се
искористио за учешће на донаторским конкурсима.
Након краће дискусије информација о раду Планинарске куће „Тара„ на Тари је једногласно 
прихваћена.

Тачка 8.
Одговорна  особа  из  фирме  Интерспорт  контактирала  је  Стевана  Јовичића,  председника
Комисије за затворене планинарске објекте, телефонски и путем мејла и понудила сарадњу
која  би се  огледала  у  постављању неке  рекламе  ове  фирме на  објекту  Планинарске  куће
„Тара“, а за узврат би дали планинарску опрему у износу до 30.000,00 динара. Реклама би
била таквог типа да не наруши амбијент објекта и око објекта и поставила би се у договору са
ПСБ. Од планинарске опреме понуђени су планинарски штапови, камашне и дневни ранчеви
од 20л.
Након разматрања детаља понуде закључено је да би највише одговарао рам за сликање на
коме би био натпис Планинарска кућа „Тара“ са амблемом ПСБ и логотип фирме Интерспорт,
а од понуђене опреме прихвати 4 пари планинарских штапова и 5 ранца и 5 пари камашни.
Наведена  опрема  би  се  по  приступачној  цени понудила   корисницима  Планинарске  куће
„Тара“ и овако прикупљена финансијска средства употребила за уређење Куће.
Комисија предлаже УО ПСБ да се прихвати понуда за сарадњу са фирмом Интерспорт.
Након краће дискусије чланови УО су једногласно прихватили понуду Интерспорта.

Тачка 9.
Конституише се Надзорни одбор Планинарског савеза Београда за мандатни период 2021-
2025.  година  у  саставу:  Михајло  Цветић,  председник;  Бојан  Миловановић,  заменик
председника;  Бранимир  Кубатовић,  члан;  Дејан  Лонић,  члан-заменик;  Вера  Пађен,  члан-
заменик; Добривоје Радојевић, члан-заменик. 



Конституише се Веће части Планинарског савеза Београда за мандатни период 2021-2025.
година у саставу: Милован Милошевић, председник; Немања Чизмић, заменик председника;
Часлав Јовановић, члан; Горан Аврамовић, члан-заменик; Милорад Кличковић, члан-заменик;
Милорад Поповић, члан-заменик. 
Конституише се Комисија за планинарске акције Планинарског савеза Београда за мандатни
период  2021-2025.  година  у  саставу:  Милорад  Марковић,  председник;  Стеван  Стајковић,
члан; Бојан Јелић, члан.
Конституише  се  Комисија  за  планинарску  оријентацију Планинарског  савеза  Београда  за
мандатни период 2021-2025. година у саставу: Властимир Марјановић, председник; Никола
Спасковић, члан; Милош Радосављавић, члан.
Конституише  се  Комисија  за  усавршавање  кадрова Планинарског  савеза  Београда  за
мандатни  период  2021-2025.  година  у  саставу:  Дејан  Вучковић,  председник;  Верица
Васиљевић, члан; Доброта Благоје, члан.
Конституише се Комисија за за заштиту природе Планинарског савеза Београда за мандатни
период 2021-2025. година у саставу: Драгана Рајбловић, председник; Предраг Чавић, члан;
Јелена Костић, члан; Милица Тубин, члан.
Конституише се Такмичарска комисија Планинарског савеза Београда за мандатни период
2021-2025. година у саставу: Душан Маринковић, председник; Жудана Ђокић, члан; Борко
Мијаиловић, члан.
Комисија  за  информисање,  пропаганду  и  издавачку  делатност (недостаје  један  члан),
Комисија  за  кадрове,  нормативна  акта  и  признања (недостају  два  члана)  и  Дисциплинска
комисија (недостаје два члана), нису конституисане.

Тачка 10.

Доношење одлуке о пријему  у чланство Планинарско спортско друштво „Стена“. Надзорни
одбор је након прегледа документације ПСД „Стена“, установио да је Статут ПСД „Стена“ у
сагласности са Статутом ПСБ  и да ПСД „Стена“ може да постане члан ПСБ.
Након краће дискусије Чланови УО су донели једногласну одлуку о пријему у чланство ПСД
„Стена“. 

Тачка 11.
Доношење одлуке о расписивању конкурса за достављање предлога плана активности ПСБ у
2023. години.
Без дискусије по овој тачки, једногласно је прихваћен текст конкурса за достављање предлога
плана активности ПСБ у 2023. години као и рок да чланице Савеза доставе своје предлоге до
29.04.2022. године.

Тачка 12.
Доношење одлуке о набавци фискалне касе. 
Уводну реч о овој тачки дневног реда дао је Милорад Марковић. Председник Планинарског
савеза  Београда је  поднео захтев  за набавку фискалне касе.  Од државе смо убрзо добили
средства у износу од 28.214,00 динара. Тражили смо и добили од добављача три понуде за



фискалне касе. Одабрали смо најповољнију понуду у смислу функционалности и висине цене
месечног одржавања. 
Након краће дискусије УО је донео одлуку, са једним гласом Уздржан (Борко Мијаиловић) да
се купи фискална каса.

Тачка 13.
Текућа питања.
Милорад Марковић је обавестио чланове УО да је ПСД „Авала“ предложила ПСС неколико
кандидата  за  измену  састава  Комисије  за  спелеологију  ПСС.  ПСС је  донео  одлуку да  се
састав  Комисије  не  мења  и  на  тај  начин  одбили  предлог  ПСД  „Авала“.  С  тим  у  вези
спелеолози Београда неће учествовати у раду Комисије за спелеологију ПСС све док се не
врати Збор као тело за доношење одлука. Уместо Збора УО ПСС доноси одлуку ко ће бити
члан Комисије. Нису хтели да Дејан Вучковић буде у Комисији.
Благоје  Доброта  је  тражио  да  му  се  одобри промена  локације  за  реализацију  такмичења
„првенство Београда у спортском пењању“ на природним стенама. Било је планирано да се
одржи у Гучи. Сматра да је боље решење да се такмичење одржи у Јелашници.

Седница је завршена у 21,10 часова.

Записничар:                                                                    Председавајући,

Станоје Стојковић Миломир Ћировић


