
ЗАПИСНИК

са 13. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 11. јула  
2018. године која је почела у 18,15 часова, у канцеларији ПСБ,  Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина број 165а. 

Присутни чланови Управног одбора:  Милисав Чепић, Стеван Јовичић,  Миломир
Ћировић, Верица Митровић, Зоран Ковљенић-Соко, Нада Доброта.
Одсутни  чланови  Управног  одбора: Драгана  Рајбловић,  Соња  Павловић,  Рајко
Јаковљевић, Горан Бошковић и Симонида Драгаш.
Остали присутни: Зоран Контић. 
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 12. седнице Управног одбора; 
2. Преузете обавезе;
3. Реализоване активности;
4. Наредне активности;
5. Разматрање извештаја о одржаном Збору Одсека за спортско пењање;
6. Разматрање информације о одржаној скупштини ГСС Србије и доношење одлуке 

о одређивању члана Скупштине и УО ГСС,
7. Информације о затвореним планинским објектима,
8. Информација о дану пешачења у Србији,
9. Текућа питања.

РАД СЕДНИЦЕ

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

Тачка 1.
На записник са дванаесте седнице Управног одбора ПСБ  није било примедби па је
исти усвојен једногласно. 

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

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



Тачка 2.
Архива Планинарског савеза Београда пренесена у просторије истог објекта у којој се
налази и канцеларија. Јован Пејин предложио екипу која ће извршити послове око
сређивања архиве ПСБ.
Зоран Контић, предсеник НО ПСБ, обавестио је чланове УО да га је контактирала
Славица  Бошковић,  председница  НО  У  ПСД  „Копаоник“.  На  седници  НО  ПСД
„Копаоник“  којом  је  она  председавала  донете  су  одлуке  којом  се  проглашавају
ништавним одлуке које је донео Управни одбор на предлог Одбора за дом из разлога
што не постоји Правилник о раду тог Одбора. Сматра да је у моралном смислу то у
реду али НО не може да  поништи одлуке  већ да захтева  њихово  поништење.  У
доношењу  наведеног  Правилника  треба  да  учествује  и  ПСБ  као  сувласник
планинарског дома. 
Стеван Јовичић констатује да Одбор за дом ПСД „Копаоник“ ради без икаквог акта
(правилника) и да се ставља изнад оба Управна одбора, сувласника планинарског
дома.  На  последњем  састанку  тог  одбора  разговарао  је  са  председником  ПСД
„Копаоник“ Стеваном Шегртом о проблему које ПСБ има у вези плаћања пореза на
пренос власништва у износу од преко 400.000 динара. Договор није постигнут.
Зоран Контић је предложио да се потражи помоћ од Планинарског савеза Србије.
 

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

1. Мајски спортски дан, ПСК «Авала»
2. Планинарска трка на Звездари (уместо на Тари), ПК «Алти»
3. Првенство Београда у спортском пењању-Бељаница, ОСП
4. Планинарски табор ПСБ 2018. – Грбаја, ПК «Раднички»
5. Набавка опреме (СК «Трибе»)

Промена места одржавања планинске трке и износ средстава који је био опредељен
за ту трку бла је тема дискусије.
Зоран Контић сматра да Бајина Башта има добар однос према планинарима и да му
није јасно зашто је ПК Алти тражио  промену локације. У Бајиној Башти постоји добар
планинарски клуб који је био на располагању да пружи сваку помоћ око реализације
трке.  С друге стране планинарска кућа која је у власништву ПСБ треба да се што
више користи како би се прикупила средства за њено одржавање и адаптацију.

Тачка 4. 
Нису реализоване следеће активности:

1. Летњи камп 2018, организатор «ПСД Копаоник»
2. Почетни летњи алпинистички течај, АОБ

Наредне активности: 
- Планинска трка - Кошутњак, ПК Алти
- Првенство Београда у спортском пењању – Тара, ОСП
- Дан породичног планинарења (уместо Планинске трке на Златибору), ПК Раднички



- Планинарско-оријентационо такмичење – Рајац, ПСК Победа,
- Авала- «10. Пешачење до здравља»- светски дан пешачења, ПСК Балкан,
- планинарски вишебој-промоција, ПСБ
- Шетамо за здравље, ПД Вис, Лазаревац

Славо Глушчевић је  поднео писани захтев да се такмичење у спортском пењању
уместо на Тари одржи на Рајцу и у другом термину. Његов захтев није прихваћен.
Благоја Доброта је тражио да се, за децу, на Тари одржи једна едукативна акција у
спортском пењању с тим да се деци омогући бесплатан смештај у планинарској кући.
Предлог је прихваћен.
Милисав  Чепић  је,  за  две  акције,  које  ГСС  није  реализовао  ни  у  измењеним
терминима, предложио да се средства преусмере и дају Одсеку за спортско пењање
за организацију акција на планини Тари.
Након краће дискусије донета је одлука:
Одобравају се средства у износу од 70.000 динара Одсеку за спортско пењање за
организацију две акције на Тари.

Тачка 5.
Закључак о одржаном збору спортских пењача дао је Стеван Јовичић. Рекао је да су
на том Збору присуствовали Славо Глушчевић, Благоје Доброта, два члана клуба
Вертикал и два представника ПСБ (Стеван Јовичић и Миломир Ћировић). Одсек за
спортско пењање нема Правилник и Пословник о раду Збора. Сматра да на Збору
није био кворум и предлаже да се одлуке које је донео Збор не прихвате. Треба да се
припреми и одржи нови Збор на коме би се изабрали нови органи Одсека за спортско
пењање.
У  оквиру  ове  тачке  развила  се  дискусија  у  којој  су  учествовали  Зоран  Контић,
Миломир Ћировић, Стеван Јовичић и Милисав Чепић.
Милисав Чепић сматра да је одржани Збор незаконит. Затражио је да се донесе нови
Правилник и усклади са Статутом ПСБ, да се донесе Правилник о чланству и да се
УО ПСБ доставе спискови чланова пењачких клубова који су у саставу Одсека за
спортско пењање.

Тачка 6.
Информацију о одржаној скупштини ГСС изнео је Милисав Чепић. Рекао је да је пре
одржавања Скупштине имао састанак са Каћурићем из ГСС-а и да је у том разговору
сазнао да ГСС има Скупштину. ПСБ није добио позив ни материјале за ту Скупштину
па је од Каћурића затражио да исте достави. Скупштина ГСС је одржана без икаквих
припрема, па је због тога одложен почетак за читав сат. Уочио је да у новом Статуту
ГСС-а нема оснивача (ПСС, ПСБ и ПСВ) и тражио да се то исправи.
ГСС ће у септембру одржати Изборну скупштину. Представници ПСБ морају  бити
присутни на њој.
Зоран Контић је костатовао да оснивачи имају право да именују свог члана у УО ГСС.
Чепић је предложио себе за члана скупштине а Миломира Ћировића за члана УО
ГСС.



 

Тачка 7.
Ова тема је разматрана у тачки 2.

Тачка 8.
Дан пешачења у Србији, по званичном календару ПСС је, 15. септембар. Циљ ове
манифестације  је  да  се  популарише  пешачење,  као  здрав  начин  живота,  међу
грађанима. 
ПСБ није добио допис од ПСС, тако да за ову годину неће моћи да да већи допринос
у реализацији ове манифестације.
Поставља се питање да ли Београд треба да има једну или више стаза за пешачење.
Одлука је да се направи више стаза, да клубови преузму по једну стазу, да се одреде
водичи за сваку стазу и школа коју треба да обавесте.
Начелник ПСС треба да позове све клубове и укључи их у реализацију. Обавештење
клубовима треба да се достави најмање месец дана пре почетка манифестације.

Тачка 9.
Текућих питања није било.

Седница је завршена у 20,45 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


