
ЗАПИСНИК

са 12. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 16. маја  
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, Симонида Драгаш, Нада Доброта,  Рајко Јаковљевић, Горан Бошковић и
Верица Митровић.
Одсутни чланови Управног одбора: Драгана Рајбловић, Соња Павловић и Зоран
Ковљенић-Соко.
Остали присутни: Благоје Доброта и 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 11. седнице Управног одбора од 29. марта 
2018. год.

2. Преузете обавезе;
3. Реализоване активности
4. Наредне активности
5. Разматрање пристиглих пријава и доношење одлуке по истим;
6. Разматрање проблематике у Одсеку за спортско пењање
7. Информације о затвореним планинским објектима,
8. Самовредновање реализованог годишњег програма
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, 

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



На записник са једанаесте седнице Управног одбора ПСБ Рајко Јаковљевић је имао
следеће примедбе: 
а)  у  Комисији за  информисање и пропаганду уместо Рајка Јаковљевића треба да
буде  Сања  Јаковљевић  а  Рајко  Јаковљевић  треба  да  буде  члан  Комисије  за
затворене планинарске објекте. 
б) да  следећи  текст:  «Рајко  Јаковљевић  је  у  краћој  дискусији  рекао  да  је
незадовољан  како  ради  управа  ПСД  «Копаоник».  Заједничком  имовином  се  не
управља како треба. Узак круг људи то користи. Тај  дом ПСБ није користио у
претходном периоду. Сматра да се не треба дизати тензија око тога и да ће се
односи  између  два  сувласника  постепено  поправљати»,  треба  заменити  са
следећим  текстом  који  је  доставио  мејлом:  «Рајко  Јаковљевић  сматра  да  није
потребно дизати тензију и да се разговара о мирном 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.»
После краће дискусије одлучено је да се записник усвоји са тим примедбама.

Тачка 2.
О  могућности  електронског  канцеларијског  пословања  није  обављен  разговор  са
стручњацима из Историјског архива Београда. Обавеза остаје.
Архива  Планинарског  савеза  Београда  треба  да  се  пренесе  у  просторије  истог
објекта у којој се налази и канцеларија. Рок: 22.05.2018. године.

Тачка 3.
У периоду између две седнице УО ПСБ реализоване су следеће активности:

1. Почетни зимски алпинистички течај,
2. Кораком до здравља, подмладак Београда на Делиблатској пешчари,
3. Основи планинарства (школа)
4. Радионица спортског пењања за децу
5. Набавка опреме

Тачка 4. 
Нису реализоване следеће активности:

1. Отворено првенство Београда у турно скијању
2. Течај турно скијања, Стара планина

У оквиру ове тачке развила се дискусија.
Стеван Јовичић сматра да ове акције ГСС неће бити реализоване. Предлаже да се
ови термини и новац усмере у акције које ће бити намењене за млађе категорије
планинара,  односно  за  децу.  Треба  да  се  направи  предлог  плана  и  пошаље
Секретаријату за спорт и омладину на разматрање и усвајање.



Благоје Доброта је рекао да се на Тари није много предузело на остваривању чвршће
сарадње са општинском управом. Тару треба да препоручујемо и да планинарску
кућу што више користимо. Сматра да Славо Глушчевић није довољно учинио да се
на Тари направе смери за пењање. Каже за себе да има све дозволе да у реону
хидроцентрале  може  да  направи  смери.  Пита  се  зашто  деца  овде  вежбају  на
вештачкој стени када могу то исто на природној стени на Тари. Воли пењање и ужива
у томе. Пита се зашто планинарска кућа на Тари није искоришћења за радионицу за
децу. Зашто кампове не правити на Тари. Инсистира да се што више активности за
децу обавља на Тари.

Тачка 5.
Разматрање пристиглих пријава и доношење одлуке по истим. 
Извештај је поднео начелник Горан Бошковић. Рекао је да су клубови били ажурни и
да  су  на  време  доставили  своје  пријаве.  Испоштовани  су  критеријуми  дати  у
конкурсу.  Једино је ПСК Балкан поднео пријаве за четири акције, уместо за три, па је
једна пријава одбачена.
По три пријаве доставили су следећи клубови/друштва, одсеци: АОБ, Железничар,
Победа и Раднички. По две пријаве доставили су: ПК Трајб, ПСК Авала, СОБ.
По  једну  пријаву  доставили  су  ПСД  Копаоник,  ПД  Вис  Лазаревац,  ПК  Гецо,  ПК
Вертикал, ОСП и ПК Гребен.
Предложио је да се након завршене седнице УО састане Комисија у саставу Горан
Бошковић, Миломир Ћировић и Станоје Стојковић, која ће од пристиглих пријава да
уради предлог плана активности и распореди буџетска средства која се очекују да
буду на нивоу прошлогодишњих. Након тога одређује се Станоје Стојковић да за
сваку пријављену акцију попуни одговарајући образац. Све попуњене обрасце у три
примерка треба да достави Спортском савезу Београда.
Милисав Чепић је инсистирао да се што више активности намени за млађе категорије
планинара.
Славо Глушчевић је саопштио да је УИА донела одлуку да се за припрему смерова
на  природним  стенама  користе  само  инокс  болтови.  Они  су  квалитетнији  и
дуготрајнији  али и  скупљи.  Предлаже да се  изврши реболтовање смерова према
одлуци УИА, како би се повећала безбедност такмичара.
Благоје Доброта сматра да је боље да се направе што више смери и на тај начин
омогућило више такмичења.  Предложио је  да се  направи списак  смери које нису
безбедни и да се они поправе. Инсистира да се организују више такмичења и да се
на планини Тари направи ново такмичење.
Након дискусије  приступило се  усвајању предлога календара активности за  2019.
годину.
Предлог календара активности за 2019. годину усвојен је једногласно.

Тачка 6.
Разматрање проблематике у Одсеку за спортско пењање.



Збор Одсека за спортско пењање треба да се одржи 30. маја 2018. године.
Благоје Доброта је изнео свој став да треба, за децу, правити што више смери за
пењање. Инсистира да се образује ново начелништво Одсека и да се организује што
више такмичења за децу. 
Стеван Јовичић очекује да ће се на Збору изабрати ново Начелништво и да ће се
направити  боља  организација.  Одсек  је  стручно  техничко  тело  које  ће  помагати
Планинарском савезу Београда.  Сматра да је  безбедност  смери на првом месту.
Одсек треба да упозна УО шта није добро у њиховом раду и шта треба мењати.

Тачка 7.
Информације о затвореним планинским објектима.
Председник Комисије за затворене планинарске објекта Стеван Јовичић је рекао да
је попуна планинарске куће на Тари добра у мају а да је јун попуњен. Што се тиче
дома на Копаонику нема повратних информација од сувласника. Председник НО у
ПСД Копаоник је ново лице (Славица Бошковић). Тражила је да присуствујем њиховој
седници.

Тачка 8.
Програм који нам је одобрен за 2018. реализовали смо са малим недостацима, које
ћемо  у  наредном  програму  отклонити.  Сматрамо  да  смо  одобрени  програм
реализовали са 90%.

Опис резултата:
- Категоризација петоро младих планинара у СПОРТИСТЕ ПРВОГ 

ЈУНИОРСКОГ РАНГА,
- Обучено преко 110 младих планинара у оријентацији на терену,
- У планинарске походе ишло је преко 460 младих планинара,
- На такмичењима (оријентација, спортско пењање на природним стенама, 

планинске трке)  јуниори и јуниорке освајали прва места,
- По први пут су се млади планинари пењали на врхове преко 3000 метара.

Тачка 9.
Милисав Чепић је изнео проблем неодговорности представника ГСС-а. На 
договорене састанке представник  ГСС није долазио. ПСБ је оснивач ГСС. Потребан 
нам је. Наставиће да ради на реализацији састанка.
Благоје Доброта је изјавио да је ГСС постао универзална служба. Предлаже да ПСБ 
направи један тим за спасавање јер има референце.
Стеван Јовичић сматра да је потребно да у оквиру ПСБ постоји ГСС станица Београд
и да формално постоји могућност да се  она формира. На свакој планинарској акцији 
треба да је присутан ГСС и лекарска екипа. Са ПСС покушати наћи решење за овај 
проблем.

Седница је завршена у 20,45 часова.



Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


