
ЗАПИСНИК

са  1.  седнице  Управног  одбора  Планинарског  савеза  Београда  одржане  22.  априла   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,  Марко  Марковић,  Милорад  Марковић,  Борко  Мијаиловић  и  Властимир
Марјановић.
Чланови Управног одбора који нису учествовали на седници: Миланка Арсић, Верица
Васиљевић, Предраг Катић, Доброта Благоје и Никола Спасковић.
Писану сагласност са предложеним дневним редом и одлукама које ће бити донете дали су
Миланка Арсић, Верица Васиљевић и Никола Спасковић.
Остали учесници: нема.
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. Конституисање Управног одбора ПСБ за мандатни период 2021-2025 година;
2. Разматрање предлога и усвајање Пословника о раду Управног одбора ПСБ;
3. Доношење одлуке о овлашћеним лицима ПСБ за депоновање картона надлежној банци;
4. Доношење одлука о отварању нових текућих рачуна ПСБ и овлашћених лица за 
    депоновање картона надлежној банци;

- За планинарску кућу на Тари,
- За Спелеолошки одсек „Петар Бакић“ Београд;
- За Алпинистички одсек „Др Растко Стојановић“ Београд;
- За Одсек пењача Београда

5. Доношење одлуке о приступању Националној асоцијацији туристичких спелеолошких  
    објеката Србије
6. Доношење одлуке о расписивању конкурса за достављање предлога плана активности ПСБ 
    у 2022. години.
7. Текућа питања;

Рад седнице

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

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



Тачка 1.
Скупштина је 31.03.2021. године донела одлуку о избору свих органа за мандатни период од
2021. - 2025. године. На овој седници је потребно донети одлуку о конституисању Управног
одбора.
Управни одбор је једногласно донео следећу:

О Д Л У К У

Конституише се  Управни одбор Планинарског  савеза  Београда за  мандатни период 2021-
2025.  година  у  саставу:  Милисав  Чепић,  председник;  Миланка  Арсић,  потпредседник;
Миломир Ћировић,  начелник;  Верица Васиљевић,  члан;  Борко Мијаиловић,  члан;  Никола
Спасковић,  члан; Милорад Марковић, члан; Предраг Катић,  члан; Марко Марковић, члан;
Властимир Марјановић, члан; Благоје Доброта, члан.

Тачка 2.
Разматрање предлога и усвајање Пословника о раду Управног одбора ПСБ 
Властимир Марјановић је указао на неколико словних грешака у предлогу Паравилника које
су одмах исправљене.
Пошто на предлог Правилника о раду Управног одбора ПСБ није било примедби исти је
једногласно усвојен.

Тачка 3.
Доношење одлуке о овлашћеним лицима ПСБ за депоновање картона надлежној банци.
Након краће дискусије Управни одбор донео је следећу:

О Д Л У К У

Овлашћују  се  доле  наведена  лица  да  могу  располагати  средствима  Планинарског  савеза
Београда на текућем рачуну код Војвођанске банке у Београду, самостално и неограничено и
то:
1. Милисав Чепић, председник и законски заступник,
2. Миланка Арсић, потпредседник, 
Именована лица из претходног става депоноваће потписе на депо картону код Војвођанске
банке у Београду.
О извршењу ове одлуке стараће се председник Управног одбора.

Тачка 4.
Доношење одлука о отварању нових текућих рачуна ПСБ и овлашћених лица за депоновање
картона надлежној банци, за Спелеолошки одсек, за Алпинистички одсек и Одсек за спортско
пењање. УО није прихватио предлог да се за планинарску кућу «Тара» отвори посебан рачун.
Управни одбор ПСБ је једногласно донео следеће:

1.



О Д Л У К У

Одобрава се отварање текућег рачуна код Војвођанске банке за Планинатрски савез Београда
– Одсек спелеолога.
Овлашћују се доле наведена лица да могу располагати са средствима Планинарског савеза
Београда  –  Одсек  спелеолога  на  текућем  рачуну  код  Војвођанске  банке  у  Београду,
појединачно и неограничено и то:
1. Милисав Чепић, председник и законски заступник,
2. Миланка Арсић,потпредседник, и
3. Милорад Марковић, начелник Одсека спелелога,
Именована лица из претходног става депоноваће потписе на депо картону код Војвођанске
банке у Београду.
О извршењу ове одлуке стараће се председник Управног одбора.

2.
О Д Л У К У

Одобрава се отварање текућег рачуна код Војвођанске банке за Планинарски савез Београда –
Одсек алпиниста.
Овлашћују се доле наведена лица да могу располагати са средствима Планинарског савеза
Београда  –  Одсек  алпиниста  на  текућем  рачуну  код  Војвођанске  банке  у  Београду,
појединачно и неограничено и то:
1. Милисав Чепић, председник и законски заступник,
2. Миланка Арсић,потпредседник, и
3. Дарко Даљевић, Одсек алпиниста,
Именована лица из претходног става депоноваће потписе на депо картону код Војвођанске
банке у Београду.
О извршењу ове одлуке стараће се председник Управног одбора.

3.
О Д Л У К У

Одобрава се отварање текућег рачуна код Војвођанске банке за Планинатрски савез Београда
– Одсек пењача.
Овлашћују се доле наведена лица да могу располагати са средствима Планинарског савеза
Београда – Одсек спортских пењача на текућем рачуну код Војвођанске банке у Београду,
појединачно и неограничено и то:
1. Милисав Чепић, председник и законски заступник,
2. Миланка Арсић,потпредседник, и
3. Славо Глушчевић, начелник Одсека спортских пењача,
Именована лица из претходног става депоноваће потписе на депо картону код Војвођанске
банке у Београду.
О извршењу ове одлуке стараће се председник Управног одбора.



Тачка 5.
Доношење  одлуке  о  приступању  Националној  асоцијацији  туристичких  спелеолошких
објеката Србије.
Начелник  Спелеолошког  одсека,  Милорад  Марковић  је  образложио  да  би  се  учлањењем
Планинарског  савеза  Београда  у  Националној  Асоцијацији  Управљача  Туристичких
Спелеолошких  Објеката  Србије,  у  својству  придруженог  члана,  остварила  квалитетна
сарадња  и  имала  као  резултат  унапређење  организације  и  реализације  спелеолошких
активности  у  Спелеолошком  одсеку  ПСБ а  самим  тим  и  промоција  Планинатског  савеза
Београда.
Управни одбор је једногласно донео следећу:

О Д Л У К У

Одобрава се учлањење Планинарског савеза Београда, у Националну Асоцијацију Управљача
Туристичких Спелеолошких Објеката Србије, као придруженог члана.

Тачка 6.
Доношење одлуке о расписивању конкурса за достављање предлога плана активности ПСБ 
у 2022. години.
Одлуком  о  буџету  Града  Београда  и  Финансијским  планом  Секретаријата  за  спорт  и
омладину  града  Београда  у  2022.  години  обезбедиће  се  Планинарском  савезу  Београда
средства за суфинансирање:  годишњег програма намењеног обезбеђивању услова за развој
планинарског спорта у граду Београду кроз стручан рад са млађим категоријама планинара и
организацију такмичења «Трофеј Београда у планинарству». У складу са тим Управни одбор
ПСБ доноси следећу:

О Д Л У К У

Одобрава се расписивање конкурса за достављање предлога плана активности ПСБ у 2022.
години.
Текст конкурса доставити свим чланицама планинарског савеза Београда.

Тачка 7.
Убрзати  решавање спора са ПСД «Копаоником» око сувласништва над планинарским домом 
на Копаонику и исплати дела добити по том основу, како би се вратили дугови Планинарском
савезу Србије на име позајмице за исплату пореза на пренос апсолутних права. 
Председник ПСД «Копаоник» се на претходном састанку са Секретаријатом ПСБ, обавезао да
на крају зимске сезоне, уколико буде успешна,  исплати ПСБ-у одређену суму финансијских 
средстава. У том смислу обавезује се председник ПСБ да са председником ПСД «Копаоник» 
обави разговор и на следећој седници обавести чланове УО о постигнутом договору.
Промену модела прикупљања чланарине треба што пре дефинисати како ПСБ не би дошао у 
ситуацију да остане без финансијских средстава и могућности да плаћа обавезе-рачуне. 



Седница је завршена у 21,10 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


