
ЗАПИСНИК

са 11. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 29. марта  
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, Соња Павловић, Зоран Ковљенић-Соко, Симонида Драгаш, Нада Доброта,
Рајко Јаковљевић, Горан Бошковић и  Верица Митровић.
Одсутни чланови Управног одбора: Драгана Рајбловић.
Остали присутни:
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 10. седнице Управног одбора од 
25.01.2018.године.

2. Разматрање  и доношење Правилника о канцеларијском и архивском пословању;
3. Разматрање и усвајање Листе категорија регистратурског материјала са роковима
     чувања;
4. Разматрање и доношење Правилника о утврђивању критеријума за расподелу 

буџетских средстава  града Београда и средстава ПСБ за суфинансирање Плана 
активности ПСБ;;

5. Разматрање и усвајање Правилника о организовању и извођењу планинарских 
акција ПСБ;

6. Разматрање и усвајање Правилника о раду сајта ПСБ;
7. Давање сагласности на предлоге Правилника и Пословника  СОБ-а од 

06.02.2018.године;
8. Информације:
           а) о деловању Управног одбора у складу са Статутом;
           б) о наставку рада са службом и одсецима;
           в) о Планинарско смучарском дому „Копаоник“ на Копаонику;
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 десете седнице Управног одбора  ПСБ усвојен без примедби.

Тачка 2.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању усвојен једногласно.
Покренуто је питање о могућности електронског канцеларијског пословања. Стим у
вези треба обавити разговор са стручњацима из Историјског архива Београда.

Тачка 3.
Листа  категорија  регистратурског  материјала  са  роковима  чувања  усвојена  без
примедби.

Тачка 4. и 5.
Правилник  о  утврђивању  критеријума  за  расподелу  буџетских  средстава   града
Београда и средстава ПСБ за суфинансирање Плана активности ПСБ и Правилник о
организовању  и  извођењу  планинарских  акција  ПСБ,  били  су  достављани  на
разматрање клубовима/друштвима  у више наврата. Одзив је био веома слаб.
АОБ је једини доставио неке сугестије и предлог да се организује састанак између
АОБ  и  ПСБ.  На  том  састанку  би  се  размотриле  и  предложиле  неке  измене  у
Правилнику.
Стеван  Јовичић  је  образложио  да  је  клубовима/друштвима  и  Одсецима  дато
довољно  времена  да  размотре  Правилнике  и  доставе  примедбе.  Ово  је  био
последњи рок. ПСБ има обавезу (прва недеља априла) кад треба да отвори конкурс
за пријем предлога активности клубова/друштава и Одсека за 2019. годину. До сада
смо радили у временском теснацу и желимо да ту праксу одбацимо. Дакле желимо
да се конкурс отвори на време  и да можемо ваљано да размотримо све предлоге
клубова/друштава  и  Одсека. Ово  није  коначно  решење.  У  ходу  ће  се  радити  на
измени и допуни Правилника. Сматра да је ово за почетак сасвим добро.
Милисав Чепић је рекао да су осим АОБ сви остали одсеци, клубови и друштва били
незаинтересовани за разматрање предлога оба Правилника. Наглашава да је ово
жива материја и да ће се у ходу мењати. До 31. маја мора да се ураде пријаве и
предлаже да се оба ова правилника усвоје, како би се у априлу расписао конкурс.
Ови Правилници ће нам служити за израду плана активности ПСБ за 2019. годину.
Ако  у  међувремену  добијемо  неке  озбиљне  примедбе  усвојићемо  их  и  изменити
Правилнике.



Након краће дискусије Правилници су стављени на гласање. Оба Правилника су 
усвојена са ЈЕДНИМ ГЛАСОМ ПРОТИВ (Соња Павловић) и ЈЕДНИМ ГЛАСОМ 
УЗДРЖАН (Ковљенић Соко).

Тачка 6.
Образложење за Предлог Правилника о раду сајта ПСБ изнео је Стеван Јовичић.
Рекао је да је уведена нова терминологија и да је додата регулатива која штити ПСБ.
Такође је извршено усклађивање са законским регулативима.
Милисав  Чепић  је  мишљења  да  Предлог  Правилника  формално  правно  описује
начин коришћења сајта.
Соња  Павловић  сматра  да  просечни  члан  клуба/друштва  неће  знати  да  изврши
форматирање фотографије и предлаже да се то додатно објасни.
После  краће  дискусије  усваја  се  предлог  да  се  у  члану  7  дода  упутство  за
подешавање формата фотографије за постављање на сајт.
Након тога чланови УО једногласно усвајају Правилник о раду сајта.

Тачка 7.
Предлоге Правилника и Пословника СОБ „Петар Бакић“ треба усагласити са Законом
о спорту и Статутом ПСБ.
Стеван Јовичић  је  указао  на  измене  у  Статуту  ПСБ.  За  разлику  од  старог,  нови
Статут предвиђа да одсеци сами, на Збору, бирају начелника.
Милисав Чепић је предложио да УО да сагласност на Правилнике и Пословник уз
обавезу да СОБ отклони дате примедбе.
Након краће дискусије једногласно је дата сагласност на Правилнике и Пословник
СОБ.

Тачка 8. 
Информације:
а) 
Покушавамо већ више година да формирамо Комисије предвиђене Статутом. Нема
одзива ни сарадње са клубовима/друштвима. На Секретаријату је одлучено да се
сваки члан УО прихвати једне комисије која  му лежи и на тај  начин покрене рад
комисије.  Најбитније  је  да  Начелништво  почне  да  ради.  Треба  бирати  чланове
начелништва према склоности, вољи за рад и знању.
За начелништво имамо предлог да Горан Бошковић формира комисију и то у што
краћем року. Начелништво нам је најбитније. Оно треба да води целокупан план рада
и активности ПСБ.
Горан Бошковић предлаже да начелништво чине начелици одсека, клубова/друштава
који су чланови ПСБ.
Предложено је да начелништво преузме и функцију такмичарске комисије.
Комисија  за  затворене планинарске објекте  је  формирана и  ради.  Комисију  чине:
Стеван  Јовичић,  Миломир  Ћирић,  Станоје  Стојковић,  Раде  Травица  и  Рајко
Јаковљевић.



За Комисију за информисање и пропаганду предлажу се Соња Павловић-председник,
Сања Јаковљевић-члан и Бојан Николић –члан.
Комисију за нормативна акта формирати од планинара правника.
Комисију за заштиту природе треба да води Срђан Белиј.

б) наставак рада са службом и одсецима.
АОБ је извршио избор новог начелника. Спортски пењачи ће то урадити у мају. СОБ
такође.
Са  ГСС  службом  је  договорено  да  се  у  априлу  одржи  састанак  са  њиховим
секретаром. Размишља се да се на нивоу ПСС формира нова ГСС служба. На том
састанку ће се одлучити да ли треба и ПСБ да има ГСС службу. Очекујемо по овом
питању помоћ од досадашњег генералног секретара ПСС Дениса Божовића.
Тренутно ГСС службу у ПСБ-у (станица Београд) представља Слободан Жарковић.
Формално  не  постоји  организациона  структура  која  то  подржава.  ГСС  служба је
издвојена као правно лице из ПСС али је везана за ПСС која је њен оснивач. ПСБ
има потребе да ГСС  буде присутан. У оваквој ситуацији нисмо сигурни да можемо
обезбедити  њено  присуство.  Било  би  корисно  да  се  оснује  ГСС  за  планинарске
активности. Тражи се подршка од свих чланова УО.
В)  Милисав  Чепић  је  изнео  исцрпну  информацију  о  току  односа  између  ПСД
«Копаоник» и ПСБ од изградње дома до данас. Почетком ове године написана је
жалба  на  финансијски  план  (приходи  и  расходи)  ПСД  «Копаоник»  и  упућена
председнику  друштва,  председнику  Одбора  за  дом  и  председнику  НО.  Једино  је
председник НО послао одговор на који је председник друштва дао сагласност.
Рајко  Јаковљевић  сматра  да  није  потребно  дизати  тензију  и  да  се  разговара  о
мирним решењу о насталом проблему. Није задовољан на који начин се управља
Домом и да је доступан у сменама када је он најатрактивнији само појединцима. Није
упознат  о  хронологији  проблема  као  ни  са  документацијом  о  насталом  спору.
Инсистирао је да приоритет буде на мирном, без тензија са било које стране реше
сви проблеми и отклоне узроци настајања нових.
Стеван Јовичић је рекао да ће ПСБ, када се реши жалба ПСД «Копаоник» и донесе 
коначно решење о упису у катастар, морати да плати за пренос сувласничких права 
око 250.000 динара.

Тачка 9.
Текућих питања није било.

Седница је завршена у 20,45 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


