
ЗАПИСНИК

са 10. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 25. јануара  
2018. године са почетком у 18,15 часова, у новој канцеларији ПСБ  (заједно са ПД 
“Железничар“ Београд), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 165а. 

Присутни чланови Управног одбора:  Милисав Чепић, Стеван Јовичић,  Миломир
Ћировић, Драгана  Рајбловић.  Зоран  Ковљенић-Соко  и   Верица  Митровић
учествовали телефонски у раду седнице.
Одсутни чланови Управног одбора:  Соња Павловић, Марко Драгoљевић, Јелена
Кузмановић, Ђорђи Матoвски и Милица Тубин.
Остали присутни: Зоран Контић, Горан Бошковић, Славо Глушчевић.
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 IX седнице Управног одбора ;
2. Преузете обавезе;
3. Разматрање извештаја о раду ПСБ,
4. Разматрање извештаја о финансијском пословању ПСБ за 2017. годину

а) буџетским средствима,
б) средствима чланарине;

5. Разматрање извештаја о раду планинске куће „Тара“ на Тари;
6. Разматрање финансијског плана рад планинске куће „Тара“ на Тари за 2018. 

годину;
7. Разматрање предлога кандидата за попуну одређеног броја чланова УО ПСБ;
8. Разматрање предлога за измену и допуну годишњег плана активности ПСБ за 

2018. годину;
9. 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

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

Тачка 1.
Записник са девете седнице Управног одбора  ПСБ усвојен без примедби.

Тачка 2.
Председник Савеза разговарао са г-дином Јефтинићем у вези клима уређаја који су
остали у просторијама у Змаја од Ноћаја 9. Разговарало се о два предлога, да обе
климе откупи или да да их преда Савезу. Г-дин Јефтинић одложио доношење одлуке.
Стеван  Јовичић  изнео  проблеме  у  раду  одбора  за  дом  ПСД  „Копаоник“  и
мајоризацију ПСБ-а као сувласника планинарског дома на Копаонику.

Тачка 3.
Планинарска друштва/клубови, осим ПК „Железничар“ и ПД „Вис“ нису доставили 
своје извештаје о раду у 2017. Години. Поновити позив друштвима/клубовима који 
нису доставили извештаје да их пошаљу. Рок 28.01.2018. године. 
Извештај о раду ПСБ урадити на основу плана активности што сажетије.

Тачка 4.
Извештаји о финансијском пословању ПСБ за 2017. годину

а) буџетским средствима,
б) средствима чланарине;

Извештај о утрошку буџетских средстава урађен на основу финасијских докумената и
извода из банке.
Финансијски извештај о пословању са сердствима чланарине и прихода од 
планинарске куће урадити сажето на основу финансијских докумената.
Стеван Јовичић предложио да се изврши измена у одлуци о чланарини у делу који се
односи на финансирање рада ПСБ, односно да се уместо најма пословног простора 
унесе рад стручне службе.

Тачка 5.

Извештај о раду планинске куће „Тара“ на Тари поднео је председник Комисије за 
домове Стеван Јовичић. Финансијски извештај показује да је пословање планинарске
куће било добро иако је исказан вишак расхода над приходом. Мањак се правда 
хаваријом која се десила на грејној инсталацији због велике хладноће на планини 
Тари и због тога отказивањем боравка двема најављеним групама планинара у том 
периоду.
После краће дискусије извештај је једногласно усвојен.



Тачка 6.
Финансијски план рада планинске куће „Тара“ на Тари за 2018. годину изнео је 
председник Комисије за дом:
- Задржан је предлог за инвестиционо одржавање
- Израда степеништа 
- Израда пољског вецеа и мокрог чвора
- Израда настрешнице изнад улаза у планинарску кућу,
- Израда ограде око плаца.

Након краће дискусије финансијски план је усвојен.

Тачка 7.
Разматрање предлога кандидата за попуну одређеног броја чланова УО ПСБ.
Анализом прегледа учествовањима у раду УО установљено је:

- Јелена Кузмановић не долази на седнице УО
- Ђорђи Матовски због пословних обавеза које има у иностранству спречен да 

редовно присуствује седницама
- Милица Тубин због најављених дужих боравака у иностранству и није 

потписала изјаву.
- Марко Драгољевић најавио да после Редовне скупштине ПСБ не жели више да

буде члан УО односно начелник за планинарство.
Славо Глушчевић је предложио кандидата Наду Доброту уместо Милице 
Тубин.
Уместо Јелене Кузмановић предложен је кандидат Рајко Јаковљевић из ПСД 
„Копаоник“.
Горан Бошковић је предложен као кандидат за место начелника уместо Марка 
Драгољевића а Симонида Драгаш  уместо Ђорђа Матовског.
Након краће дискусије предлози су једногласно усвојени.

Тачка 8. 

Разматрање предлога за измену и допуну годишњег плана активности ПСБ за 2018. 
годину.
ПК „Трибе“ је поднео захтев за измену плана активности у делу који се односи на 
такмичења њиховог клуба. Уместо  такмичења предложили су следеће две 
активности:

1. Радионица спортског пењања за младе
2. Набавка опреме за радионицу

Износи опредељених средстава остају исти.

После краће дискусије предлог је једногласно усвојен.



Тачка 9.
Зоран Контић начелник Службе водича изјавио да постоји велико интересовање 
клубова за израду смерова за ферате. Такође и поједине општине показују 
интересовање за активније укључивање планинарских активности(ферате и пешачки 
путеви) на њиховој територији. Тиме допуњују своју туристичку понуду.

Седница је завршена у 20,45 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


