
ЗАПИСНИК

са 4. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 25. мај  2022. године,
која је почела у 19 часова, у канцеларији ПСБ у Београду, ул. Дечанска број 8- улаз I/ I спрат
–десно, канцеларија број 106.

Чланови Управног одбора који су учествовали на седници:  Милисав Чепић, Миломир
Ћировић, Милорад Марковић, Верица Васиљевић, Марко Марковић и Борко Мијаиловић. 
Чланови Управног одбора који нису учествовали на седници: Властимир Марјановић,
Миланка  Арсић,  Доброта  Благоје,  Предраг  Катић. Никола  Спасковић (поднео  писану
оставку).
Остали учесници: 
Седницу  је  отворио  и  председавао  Милисав  Чепић,  констатујући  да  постоји  кворум  за
одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Разматрање и усвајање записника  са  III седнице Управног одбора од 21.04.2022.
године;

2. Преузете обавезе
3. Реализоване активности
4. Наредне активности
5. Извештавање о реализованим активностима
6. Доношење одлуке о утврђивању предлога годишњег програма ПСБ за 2023. годину

и одлуке о додељеним активностима клубовима и друштвима у 2023. години;
7. Разматрање и усвајање Правилника о опремању смерова на природним стенама;
8. Информација о раду Планинарске куће „Тара„ на Тари;
9. Доношење одлуке о премештању седишта ПСБ.
10. Текућа питања;

Рад седнице

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

Тачка 1.
Записник  са III седнице Управног одбора од 21.04.2022. године усвојен једногласно.

Тачка 2.

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

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



Проблем  нерешених  сувласничких  односа,  над  планинарским  домом  «Копаоник»  на
Копаонику,  између  ПСБ  и  ПСД  «Копоник»  и  даље  је  тема  за  разговор  између  два
председника.
Миланка Арсић имала је обавезу да са сродним сарадницима из Секретаријата за спорт и
омладину обави консултације 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.
Предмет у вези крађе спелеолиошке опреме ПСБ налази се у тужилаштву...
Станоје Стојковић и Миломир Ћировић су били задужени 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. Миланка је обавештена и обећала је да ће
контактирати особу са Архитектонског факултета.

Тачка 3.

Реализоване активности између две седнице УО:

1. Основни курс за звање спелеолог – приправник
2. Гребенчићи 2022 – планинарска акција за младе
3. СКАЈРЕЈС- „НЕБЕСКИ КОТЛОВИ“ – организација првенство Београда
4. Првенство Београда у спортском пењању – 2022
5. Почетни зимски алпинистички течај  
6. Почетњи летњи алпинистички течај у току  
7. Набавка опреме за одржавање течајева тј. обучавање и рад са младим категоријама и 

почетницима. Алпинистички одсек Београда.
8. Набавка опреме. Опрема ће се користити за даља истраживања која ће обављати млади у ПК 

„АС“ на локацији Владикина плоча и Дубочка пећина.
9. Набавка опреме. Обука течајаца и млађих категорија за звање спортски пењач 

приправник. СК Трибе

Тачка 4.
Наредне активности:

1. Авантуром до знања-о пењању и балансу
2. Планинaрска авантуристичка трка, звездарска шума
3. Мајски спортски дан
4. Набавка опреме. Замена дотрајалих болтова и сидришта на београдским пењалиштима 

В1, В2 и В3.   СК Трибе  

Тачка 5.
Извештавање  о  реализованим  активностима је  непотпуно  и  са  доцњом.  Поједине
клубове/друштва  треба  више  пута  опомињати  да  доставе  извештај  у  прописаном  року



(најкасније  15  дана  од  реализације  акције).  За  реализоване  такмичарске  активности  уз
извештај треба доставити минимум 15 фотографија на којима треба да се види старт, ток, циљ
такмичења и додела медаља, пехара итд.
Уколико  нека  активност  из  објективних  разлога  не  може  да  се  у  датом  термину  одржи
потребно је то пријавити канцеларији ПСБ најкасније 15 дана пре датог термина. Канцеларија
ће дописом затражити од Секретаријата за спорт и омладину измену термина.
Исти поступак је и за измену структуре трошкова.
Због  непоштовања  прописаних  рокова  за  утрошак  опредељених  средстава  и  достављање
извештаја два клуба  су, један у целини а други делимично остали без опредељених средстава.
Активност  СКАЈПЕРС  –„НЕБЕКИ  КОТЛОВИ“  –  организација,  првенство  Београда  је
реализована (ПСК Балкан) али извештај није достављен ни после месец дана. Опредељена
средства у висину од 43.000 динара нису утрошена. 
Активност  „Мајски  спортски  дан“  у  организацији  ПСК  „Авала“  је  реализована,  али  део
опредељених средстава у висини од 10.000 динара није утрошен.
Милорад Марковић је предложио да се донесе одлука да се неутрошена средства у висини од
53.000 динара доделе Алпинистичком одсеку Београда за куповину опреме. 
Чланови  УО  су  једногласно  прихватили  предлог.  Ову  одлуку  прихватио  је  и  Градски
секретаријат за спорт и омладину.
Милорад Марковић је предложио да се убудуће буџетска средства за набавку опреме дају
само  специјализованим  одсецима  ПСБ.  Клубови   би  за  своје  активности  позајмљивали
опрему од Одсека.
Марко Марковић је сагласан са предлогом и истиче да би у том случају требало водити два
магацина: један за опрему купљену од личних средстава и донација и магацин опреме купљен
буџетским средствима.

Тачка 6.
Доношење одлуке о утврђивању предлога годишњег програма ПСБ за 2023. годину и одлуке
о додељеним активностима клубовима и друштвима у 2023. години.
Након дискусије једногласно је усвојен предлог годишњег програма ПСБ за 2023. годину и
једногласно донета одлука о додели активности клубовима и друштвима у 2023. години.

Тачка 7.

Разматрање и усвајање Правилника о опремању смерова на природним стенама. АОБ из 
оправданих разлога није доставио примедбе на текст Правилника па је затражено одлагање 
усвајања истог. Милорад Марковић је предложио да се утврди да ли је Правилник у складу са
Статутом ПСБ.
Након краће дискусије одлучено је да се одложи усвајање Правилника.

Тачка 8.

Информацију о раду планинарске кућа «Тара» на Тари за период  април- мај 2022. године, 
саопштио је начелник планинарства Миломир Ћировић. Планинарска кућа је до ове седнице 



пословала добро. Предложио је да се донесе одлука о повћању цене смештаја за наредни 
период.
Након краће дискусије информација о раду Планинарске куће „Тара„ на Тари је једногласно 
прихваћена. Усвојена је и одлука о повећању цене смештаја.

Тачка 9.
Доношење одлуке о премештању седишта ПСБ.
ПСБ нема у власништву пословни простор па се тренутно седиште налази у приватном стану.
На предлог Милорада Марковића договорено је да се седиште ПСБ премести на локацији
Мурска .. у просторији где је седиште ПСК „Авала“.

Тачка 10.

Текућа питања.
Милорад Марковић је предложио да се поред постојећих формирају следећи одсеци за:

1. Планинарско трчање и планинарски трекинг,
2. Кањонинг,
3. Маутинг бајк,
4. Планинарску оријентацију,
5. Ферате и
6. Пењање у леду (драј тулинг) - (постаје олимпијска дисциплина).

Потребно је у ту сврху изменити постојећи Статут.
Чепић је констатовао да се што пре почне припрема за измену Статута.
Милорад Марковић  је предложио да се реши проблем са ОТП банком у вези коришћења 
ДИНА картица.

Седница је завршена у 21,16 часова.

Записничар:                                                                    Председавајући,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


