
ЗАПИСНИК

са  5. седнице Управног одбора  Планинарског савеза Београда одржане  17.  новембра  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, Миланка Арсић.
Верица Васиљевић 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: Властимир Марјановић,
Доброта  Благоје,  Предраг  Катић и Борко Мијаиловић.  Никола Спасковић (поднео писану
оставку).
Остали учесници: нема
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  IV седнице Управног одбора од 25.05.2022.
године.;

2. Преузете обавезе;
3. Реализоване активности;
4. Наредне активности;
5. Разматрање одлука ПСД “Копаоник“ о поништењу сусвојинских односа о поклону

на Планинарском дому Копаоник на Копаонику и исплате сувласничке добити  и
доношење одлуке поводом тих одлука. (Прилог Одлука)

6. Разматрање предлога измене Статута ПСБ (формирање нових одсека)
7. Информација о раду Планинарске куће „Тара„ на Тари;
8. Разматрање  предлога  и  доношење  одлуке  о  формирању  комисија  за  попис

основних средстава и ситног инвентара за 2022. годину.
9. Текућа питања;

Рад седнице

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

Тачка 1.

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

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



Записник  са IV седнице Управног одбора од 25.05.2022. године усвојен једногласно.

Тачка 2.
Проблем  нерешених  сувласничких  односа,  над  планинарским  домом  «Копаоник»  на
Копаонику, решавати судским путем.
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.
Миланка  Арсић  ће  контактирати  особу  са  Архитектонског  факултета  ради  бесплатног
ангажовања професора и студената Архитектонског факултета за израду пројекта адаптације
објекта Планинарског дома „Тара“.
Милорад Марковић  је предложио да се реши проблем са ОТП банком у вези коришћења
ДИНА картица.

Тачка 3.

Реализоване активности између две седнице УО:

1. Основна планинарска обука – ПСК Балкан
2. Октобарски дани Београда – ПСД Авала
3. Основне предтакмичарске припреме спортиста на Тари – СПК Вертикал
4. Шетамо за здравље – ПД Вис
5. Дан породичног планинарења – ПД Раднички
6. Планинарски табор ПСБ Грбаја – ПД Раднички
7. Обука у такмичарском пењању на природној стени – ОСП
8. Такмичење у планинарској оријентацији – ПСК Победа
9. Обука за кадетске и јуниорске категорије, упознајте пећине – ПК АС
10. Мајски спортски дан – ПСК Авала
11. Планинарска трка , Звездарска шума –СК Алти
12. Планинарска трка , Кошутњак –СК Алти
13. Авантуром до знања, о пењању и балансу – СК Трибе
14. Набавка опреме. – ПСК Авала
15. Набавка опреме  – СК Трибе

Активности које су у току: Курс спелеологије намењен млађим категоријама

Тачка 4.
Наредне активности:

1. Отворено првенство Београда у ледном пењању - ОСП
2. Меморијални успон на Бјелашницу – ПД Железничар
3. Авала из четири правца  – ПСД Копаоник

Тачка 5.
Након разматрања одлуке ПСД “Копаоник“ о поништењу сусвојинских односа о поклону на
Планинарском  дому Копаоник  на  Копаонику  а  на  предлог  председника   УО ПСБ Чепић
Милисава, усвојена je следећа одлука: 



На основу члана 37. Статута  Планинарског  савеза Београда (донетог  26.01.2017.године)  и
Уговора  о  стицању  и  деоби  заједничке  непокретности  закљученог  27.01.2014.године
(усвојеног  на  Скупштини  ПСК „Копаоник“  и  Скупштини  ПСБ).  Управни  одбор  је  на  5.
седници одржаној 17.11.2022. године, донео је следећу

О  Д  Л  У   К  У

Планинарски савез Београда захтева од ПСД „Копаоник“  15,18 % од остварене добити за
2018,2019, 2019, 2020, 2021.годину, по 250.000,00 динара годишње, узимајући у обзир само
остварени  приход  и  расход  Скијашко  -  планинарског  дома  „Копаоник“  на  Копаонику,
изузимајући расходе ПСД „Копаоник“ у Београду.
Планинарски  савез  Београда  захтева  од  ПСД  „Копаоник“  Београд  да  изврши  обрачун
стварних  прихода  и  расхода  Скијашко  -  планинарског  дома  „Копаоник“  на  Копаонику,
изузимајући расходе ПСД „Копаоник“у  Београду,  уз  учешће представника Планинарског
савеза Београда за наведене године из става 1. ове одлуке и да у року од 15 (петнаест) дана,
од дана добијања ове одлуке, изврши исплату добити за 2018,2019, 2019, 2020, 2021.годину,
по 250.000,00 динара годишње.
Уколико ПСД „Копаоник“ Београд не изврши исплату  добити из става 1. ове одлуке у року
од 15  дана од дана добијања ове одлуке, покренути судски спор код надлежнмог суда ради
досуђивања исплате сусвојинске добити за наведене године.
О извршењу ове одлуке стараће се председник ПСБ.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Самоуправним спораузумом број 25 од 25.01.1982.године ПСК “Копаоник“ и ПСБ удружују
средства у односу 75% према 25% ради изградње планинарског дома на Копаонику и у том
проценту постају сувласници на том дому.
По  овом  споразуму  ПСБ  није  добио  ниједан  динар  из  добити  од  овог  дома  од  ПСК
„Копаоник“, иако је дом остваривао добит сваке године.
Дана 27.01.2014.године ПСК „Копаоник“ и ПСБ  закључују нови Уговор о стицању и деоби
заједничке непокретности, који је усвојен на Скупштинама  ПСК“Копаоник“ и ПСБ, у којем
је  прихваћена  промена сувласништва на предметном објекту и припадајућем земљишту у
односу 84,82% према 15,18 %у корист ПСК “Копаоник“.
Такође,  ни по овом уговору ПСК “Копаоник“  није  исплатио  ниједан  динар  од остварене
добити ПСБ, иако је сваке године остваривао солидну добит.
Управни одбор ПСК „Копаоник“ је дана 14.12.2016.године донео је одлуку о поклону 15,18%
Скијашко-планинарског дома „Копаоник“ на  Копаонику.
ПСБ је дана 06.04.2017.године донео одлуку о пријему  овог поклона, јер је то била најбоља
варијанта,  да се не би водио дуготрајни и неизвесни судски спор. На основу ових одлука
закључен је уговор о поклону дана 27.04.2017.године Уговор о поклону је оверен у Основном
суду у Рашкој и исти је предат Катастру у Рашкој ради укњижења сувласничког дела.
Катастар  у  Рашкој  је  решењем број  05-952-02-4-425/17-Ц од 08.06.2017.године   укњижио
право својине на дому и земљишту са делом поседа 84,82% у корист ПСД „Копаоник“ и  и са
делом поседа 15,18% у корист ПСБ.
Пореска управа – Филијала Краљево дана 19.07.2018.године  доноси решење број 087-432-00-
297/2017-01 о утврђивању пореза на поклон и наслеђе ( пренос апсолутних права 2,5% на
вредност сувласничког дела) у износу од 431.067,80 динара.



Овај износ за ПСБ је значио престанак рада, јер овај износ не може да обезбеди из сопствених
прихода,  јер  из  буџета  се  не  може  финансирати  плаћање  пореза,  већ  само  планинарске
активности предвиђене планом и програмом Секретаријата за спорт и омладину.
Зато смо били принуђени да тражимо од Пореске управе одлагање плаћања овог пореза и
евентуално плаћање у ратама. До данас нисмо добили никакав одговор.
Пошто  смо дошли у  ситуацију  да  размишљамо  о  даљем опстанку  (  или  престанку  рада)
принуђени смо да своја права из својинских права на Дому „Копаоник“ на Копаонику и права
на добит,  тражимо од сувласника да своју обавезу исплате добити, сразмерно сувласничком
уделу, исплати у року од 15 дана, како би смо благовремено, без принудне наплате, платили
порез држави.
Уколико ПСД „ Копаоник“ не изврши своју законску обавезу у року од 15 дана од дана
добијања ове одлуке, бићемо принуђени, ради свог опстанка, да    покренемо судски спор код
надлежнмог суда ради досуђивања исплате сусвојинске добити за наведене године.
                                                                             

Председник
                                                                         Управног одбора
                                                                           Милисав Чепић

Тачка 6.
Разматрање предлога измене Статута ПСБ (формирање нових одсека). Предложено је да се
формирају следећи одсеци ПСБ: 

 Одсек за Виа Ферату
 Одсек за планинарско трчање и планинарски трекинг,
 Одсек за планински бициклизам (маунтинг бајк)
 Одсек за кањонинг,
 Одсек за планинарску оријентацију и 
 Одсек за пењање у леду (драј тулинг)

После  краће  дискусије  закључено  је  да  ова  тачка  није  добро  припремљена.  Чепић  је
предложио да се разматрање ове тачке одложи за наредну седницу, а да Милорад Марковић
припреми потребне материјале.
Предлог је прихваћен једногласно.

Тачка 7.

Информацију о раду планинарске кућа «Тара» на Тари за период мај – новембар 2022. године,
саопштио је начелник планинарства Миломир Ћировић. 
Приходи: 144.400,00 динара остварено од 341 ноћења.
Расходи (инвестициони трошкови):

 Изградња пољског мокрог чвора – 45.356,80 дин
 Санација крова на помоћном објекту – 40.777,28 дин
 Израда ограде око плаца – 7.912,23 дин
 Транспортни трошкови – 34.800,51 дин

Реализоване су три радне акције у којима је учествовало 6 планинара (3 из Комисије и 3 из 
клубова).
Донације:

 Интерспорт   30.000,00 дин
 Ограда и метална врата котларнице и шупе 50.000,00 дин



 Шљунак   6.000,00 дин
 Арматура  30.000,00 дин
 Сеча борова (дрва за огрев) 17.700,00 дин

Укупно 133.700,00
Након краће дискусије информација о раду Планинарске куће „Тара„ на Тари је једногласно 
прихваћена.

Тачка 8.
Разматрање  предлога  и  доношење  одлуке  о  формирању  комисија  за  попис  основних
средстава и ситног инвентара за 2022. годину.
По овој тачки дневног реда одлучено је да сваки Одсек формира своју комисију за попис. 
По извршеном попису један примерак пописа основних средстава и ситног инвентара за 2022.
годину доставити Канцеларији Планинарског савеза Београда.

Тачка 9.

Текућа питања. Није било.

Седница је завршена у 20,30 часова.

Записничар:                                                                    Председавајући,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


