
ЗАПИСНИК

са  21. седнице Управног одбора  Планинарског савеза Београда одржане  21. јануара  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,  Стеван
Јовичић,  Миломир  Ћировић,  Драгана  Рајбловић, Верица  Митровић,  Марко  Марковић  и
Милорад Марковић.
Чланови  Управног  одбора  који  нису  учествовали  на  седници: Зоран  Ковљенић-Соко,
Рајко Јаковљевић, Нада Доброта и Горан Бошковић.
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. Разматрање и усвајање записника  са XX седнице Управног одбора oд 21.01.2021.године;
2. Разматрајање и усвајање Извештаја о одржаној електронској седници Скупштине ПСБ од 

28.01.2021.године;
3. Разматрање и усвајање Извештаја о одржаном Збору Спелеолошког одсека Београда од 

30.11.2020.године;
4. Верификовање Правилника о раду Спелеолошког одсека Београда од 30.11.2020.године;
5. Доношење одлуке о отварању текућег рачуна ПСБ -  СОБ-а;
6. Доношење одлуке о овлашћеним лицима за депоновање потписа за текући рачун ПСБ – 

СОБ;
7. Доношење одлуке о упућивању захтева МУП-у Нови Београд и надлежном тужилаштву

за добијање потврде  о покретању истражног поступка против лица за провалну крађу 
магацина ПСБ – СОБ-а;

8. Доношење одлуке о упућивању гласа Збора СОБ-а Планинарском савезу Србије ( ради 
обавештења свих основних планинарских организација ПСС);

9. Доношење одлуке о упућивању одлуке Збора СОБ-а  Планинарском савезу Србије (ради 
обавештења Министарства омладине и спорта и Спортског савеза Србије;

10. Текућа питања;

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

Тел: 011/3111114, Моб: 064/641-8085
E-mail: psbgd11@gmail.com



РАД СЕДНИЦЕ

Пре усвајања дневног реда Стеван Јовичић је предложио да се дневни ред допуни са још
једном тачком: «организација Изборне Скупштине ПСБ», тако што ће се «Текућа питања»
наћи на редном броју 11 а на редном броју 10 «Организација Изборне Скупштине ПСБ».
Чланови УО су једногласно подржали овај предлог и усвојили допуњени дневни ред.

Тачка 1.
На записник са двадесте седнице Управног одбора ПСБ  није било примедби, па је после
гласања записник једногласно усвојен. 

Тачка 2.

Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о  одржаној  електронској  седници  Скупштине  ПСБ  од
28.01.2021.године.
Милисав  Чепић  је  детаљно  образложио  како  је  и  зашто  ова  по  први  пут  организована
електронска седница Скупштине ПСБ успешно реализована. Напоменуо је да су припреме
материјала за ову Скупштину урађене детаљно и на време.  У складу са епидемиолошком
ситуацијом  и   одлуком  Владе  Републике  Србије  о  забрани  окупљања  у  затвореним
просторијама, за више од 5 лица, и препоруком  Секретаријата за спорт и омладину Градске
управе града Београда, да се Скупштина одржи елктронским путем, било је потребно да се
Пословник о раду Скупштине ПСБ допуни и омогући одржавање Слкупштине електронским
путем. Сви припремљени материјали су  благовремено достављени чланицама Савеза путем
електронске поште.
По  први  пут  у  историји  ПСБ  Скупштина  је  одржана  са  100%  гласова  делегата.  Свим
клубовима/друштвима чланицама ПСБ упућено је писмо захвалности.
После краће дискусије извештај је једногласно усвојен.

Тачка 3.

Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о  одржаном  Збору  Спелеолошког  одсека  Београда  од
30.11.2020.године.
Извештај је после краће дискусије о крађи спелеолошке опреме у вредности од око 450.000
динара усвојен једногласно.

Тачка 4.

Верификовање Правилника о раду Спелеолошког одсека Београда од 30.11.2020.године.
У дискусији по овој тачки дошло се до закључка да је овај Правилник један од најбољих до
сада. Правилник је усвојен без примедби и препоручен да се као такав постави на сајт Савеза.

Тачка 5.

Доношење одлуке о отварању текућег рачуна ПСБ -  СОБ-а.
Спелеолошки одсек Београда «Петар Бакић» има потребу да све финансијске  трансакције
(чланарина,  трошкови реализације  обуке спелеолога,  трошкови превоза  и  др.)  води преко



рачуна у банци. Како СОБ није правно лице, чланови УО су се сагласили да ПСБ отвори још
један  рачун   у  банци   који  ће  бити  на  располагању  спелеолошком  одсеку.  Детаљи  око
потписивања финансијских докумената разматраће се се након Изборне Скупштине ПСБ.
Чланови УО ПСБ су једногласно  подржали и предлог  да  се  отворе  рачуни у  банци и за
Алпинистички одсек и Одсек за спортско пењање.

Тачка 6.

Доношење одлуке о овлашћеним лицима за депоновање потписа за текући рачун ПСБ – СОБ.
Након  краће  дискусије  предложено  је  да  овлашћена  лица  за  депоновање  потписа  буду:
председник, потпреседник ПСБ и начелник СОБ.
Чланови УО су једногласно усвојили предлог.

Тачка 7.

Доношење одлуке о упућивању захтева МУП-у Нови Београд и надлежном тужилаштву за
добијање потврде  о покретању истражног поступка против лица за провалну крађу магацина
ПСБ – СОБ-а.
Потврда о  покретању  истражног  поступка  против  Уроша Акшамовића  за  провалну крађу
треба да  буде опомена и довољан разлог  свим планинарским организацијама  да се  он не
ангажује на било којим активностима везаним за планинарство све док се не донесе коначна
пресуда.
Са овим треба упознати све планинарске организације у Србији како би се предупредило да 
не дође до неке нове крађе.

Тачка 8.

Доношење  одлуке  о  упућивању  гласа  Збора  СОБ-а  Планинарском  савезу  Србије  (ради
обавештења свих основних планинарских организација ПСС).
Чланови УО су једногласно усвојили одлуку о упућивању гласа Збора СОБ-а Планинарском 
савезу Србије (ради обавештења свих основних планинарских организација ПСС).

Тачка 9.

Доношење одлуке о упућивању одлуке Збора СОБ-а  Планинарском савезу Србије (ради 
обавештења Министарства омладине и спорта и Спортског савеза Србије).

Чланови  УО  су  једногласно  усвојили  одлуку  о  упућивању  одлуке  Збора  СОБ-а
Планинарском  савезу  Србије  (ради  обавештења  Министарства  омладине  и  спорта  и
Спортског савеза Србије).

Тачка 10.
Организација Изборне Скупштине ПСБ.
Изборна  Скупштина  ПСБ  је  одлагана  више  пута  из  два  разлога.  Један  од  разлога  је
незаинтересованост основних планинарских организација да понуде кандидате за Органе и



Комисије Савеза. Други разлог је општа епидемиолошка ситуација настала ширењем вируса
КОВИД  19  и  одлуке  Владе  Републике  Србије  о  забрани  окупљања  у  затвореним
просторијама, за више од 5 лица.
Стекли су се услови да се Изборна Скупштина ПСБ одржи електронским путем а и основне
планинарске организације, чланице ПСБ, су одлучиле да предложе своје кандидате за органе
и Комисије Савеза.
Чланови УО ПСБ су дали сагласност да се одржи електронска седница и да се клубовима
пошаље  захтев  да  за  своје  делегате  доставе  податке:  име  и  презиме,  мејл  адреса  и  број
мобилног телефона. Термин одржавања Изборне Скупштине одређен је за крај марта.

Тачка 11.

Текућих питања није било.

Седница је завршена у 20,30 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


