
ЗАПИСНИК

са 14. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 11. октобра 
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,  Драгана  Рајбловић,  Соња  Павловић и  Симонида
Драгаш.
Одсутни чланови Управног  одбора: Зоран Ковљенић-Соко,  ,  Рајко  Јаковљевић,
Горан Бошковић и Нада Доброта.
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 13. седнице Управног одбора;
2. Преузете обавезе;
3. Реализоване активности;
4. Наредне активности;
5. Доношење одлуке о подношењу захтева ПСД „Копаоник“ за исплату добити од 

планинарског дома на Копаонику за 2015, 2016 и 2017. годину;
6. Размарање захтева ПСД „Копаоник“ за давање сагласности за реконструкцију и 

доградњу планинарског дома на Копаонику;
7. Разматрање понуде стручних лица-архивара за архивирање документације ПСБ
8. Информације о затвореним планинским објектима;
9. Информација о одлуци Управног одбора ПСС о одобреном зајму за плаћање 

пореза на поклон (пренос апсолутних права) Пореској управи Рашка  за 
Планинарски дом на Копаонику и давање сагласности на закључење уговора о 
зајму са ПСС-ом;

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

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

Тачка 1.
На записник са тринаесте седнице Управног одбора ПСБ  била је једна примедба. У
тачки 5 уместо речи информација треба да стоји закључак. Примедба је прихваћена
па је после гласања записник усвојен. 

Тачка 2.
a(Архива Планинарског  савеза Београда ће у току новембра бити сређена према
инструкцијама Историјског архива Београда. 
б)(Стеван  Јовичић  није  се  састао  са  председником  ПСД  „Копаоник“  Стеваном
Шегртом. Први договорени термин Стева није могао да испоштује а за други се нису
договорили јер се Стеван Шегрт више није јављао.
Јовичић је мишљења да се са адвокатом Душицом разговара о могућности продаје
сувласничког дела планинарског дома уколико се настави опструкција председника
ПСД „Копаоник“.
Милисав Чепић је изјавио да је 18.01.2018. године упућен захтев ПСД „Копаоник“ за
исплату добити. Због тог захтева га Стеван Шегрт сматра кривим и то је један од
разлога што избегава заједнички сусрет. Добра воља са наше стране стоји али са
њихове  не.  Уколико  нам  не  буду  одговорили  на  наш  захтев  онда  треба  да
обавестимо УО ПСС, НО ПСБ и НО ПСД „Копаоник“.
Стеван Јовичић предлаже да се захтев за исплату дела добити пошаље УО ПСД
„Копаоник“ и да тражимо званични одговор и ако одговор не стигне да се обратимо
НО ПСД „Копаоник“.

Тачка 3.
У периоду између две седнице УО ПСБ реализоване су следеће 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,
- Шетамо за здравље, ПД Вис, Лазаревац,

Тачка 4. 
Наредне активности: 
- Планинарски вишебој-промоција, ПСБ,
- Октобарски дани Београда, ПСК «Авала»,



- Меморијални успон на Бјелашницу, ПД «Железничар»Београд,
- Планинарска трка на Кошутњаку, ПСК Балкан,
- Авала из четири правца, ПСД «Копаоник»,

Тачка 5.
После краћег увода, председник Милисав Чепић је дао на гласање предлог одлуке да
се ПСД «Копаоник» поднесе захтев за исплату добити за 2015, 2016 и 2017. годину.
Рок  за  достављање  одговора  је  8  дана  од  пријема  захтева.  На  основу  датог
образложења Управни одбор је једногласно донео следећу

О  Д  Л  У   К  У

Планинарски  савез  Београда  захтева  од  ПСД „Копаоник“   15,18  % од  остварене
добити од коришћења Скијашко - планинарског дома (СПД) „Копаоник“ на Копаонику
за 2015, 2016 и 2017. годину узимајући у обзир само остварени приход и расход СПД
„Копаоник“, изузимајући расходе ПСД „Копаоник“ Београд.

Планинарски савез Београда захтева од ПСД „Копаоник“ Београд да изврши обрачун
стварних прихода и расхода Скијашко - планинарског дома „Копаоник“ на Копаонику,
изузимајући расходе ПСД „Копаоник“ Београд, уз учешће представника Планинарског
савеза Београда за наведене године из става 1. ове одлуке и да у року од 8 (осам)
дана,  од  дана  добијања  ове  одлуке,  изврши  исплату  дела  добити  сразмерно
сувласничком уделу за 2015, 2016 и 2017. годину.

Уколико ПСД „Копаоник“ Београд не изврши исплату  добити из става 1. ове одлуке у
року  од  8  дана  од  дана  добијања  ове  одлуке,  предузети  све  законске  мере  код
надлежних државних  органа.

О извршењу ове одлуке стараће се председник ПСБ.

Тачка 6.
Захтеви  ПСД  „Копаоник“  за  давање  сагласности  за  реконструкцију  и  доградњу
планинарског  дома на  Копаонику  су  разматрани и  усвојени  под  условом да  ПСД
„Копаоник“ усвоји захтев за исплату добити  за 2015, 2016 и 2017.годину. Одлуке су
саставни део овог записника.

Тачка 7.
Историјски архив Београда дао је рок до када треба да се заврши сређивање архиве
ПСБ.  За  обављање  овог  посла  пронашли  смо  квалификоване  стручњаке  који  су
радили или  раде  у  Архиву  Југославије.  За  сређивање архиве  тражили  су  20.000
динара.
Чланови УО су, имајући у виду тренутну финансијску ситуацију ПСБ, предложили да
се цена умањи на 15.000 динара што је од друге стране прихваћено.



УО је једногласно донео одлуку да се за сређивање архиве одобри 15.000 динара.

Тачка 8.
Планинарска кућа «Тара» на Тари у претходном периоду није остварила приходе
како је планирано. Међутим до краја године има најављених још неколико група па се
очекује да ће се биланс поправити.
Што се тиче домаћице планинарске куће утисак је  да она одлично обавља своје
дужности да је треба ангажовати и у .наредном периоду.

Тачка 9.

Председник Управног одбора је обавстио Управни одбор да је Управни  одбор ПСС
донео одлуку да нам  одобри  зајам за плаћање пореза на поклон (пренос апсолутних
права)  Пореској  управи  Рашка   за  Планинарски  дом  на  Копаонику  у  износу  од
350.000,00 динара  на 5 година и дамо сагласност на закључење уговора о зајму са
ПСС-ом; 
Управни  одбор  је  једногласно  прихватио  информацију  и  дао  сагласност  на
закључење уговора о зајму са ПСС-ом.

Тачка 10.

Текућих питања није било.

Седница је завршена у 21,05 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


