
ЗАПИСНИК

са  6. седнице Управног одбора  Планинарског савеза Београда одржане 10. августа
2017.  године  са  почетком  у  18,30  часова,  у  просторији  Планинарског  савеза
Београда, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 67.
Присутни чланови Управног одбора:  Милисав Чепић, Стеван Јовичић,  Миломир
Ћировић, Марко Драгoљевић, Зоран Ковљенић-Соко и  Верица Митровић.
Одсутни чланови Управног  одбора:  Јелена Кузмановић,  Соња Павловић,Ђорђи
Матoвски, Драгана Рајбловић и Милица Тубин.
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 V седнице Управног одбора ;
2. Преузете обавезе;
3. Информација о извршеном укњижењу планинарског дома на Копаонику и 

одржаног састанка Одбора за дом;
4. Информација о обављеним радовима у планинарској кући „Тара“ на Тари;
5. Доношење одлуке о ангажовању домара-домаћина пл. куће „Тара“ на Тари;
6. Проблематика рада са Одсецима;
7. Решавање питања сајта ПСБ;
8. Информација о пристиглим пријавама на конкурс за календар акција ПСБ за 2018.

годину;
9. Усвајање предлога програма активности ПСБ за 2018. годину.
10. Информација о инспекцијском надзору ПСБ;
11. Информација о уплаћеној чланарини;
12. Разматрање захтева за суфинансирање Трофеја Београда
13. Извештај о реализованим акцијама;
14. Наредне активности;
15. 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.
Пошто на записник није било примедби Управни одбор је једногласно донео следећу 

О Д  Л  У  К У

Усваја се записник са пете седнице Управног одбора  ПСБ без примедби.

Тачка 2.
Остаје обавеза Ђорђа Матовског на утврђивању услова школовања спелеолога.

Тачка 3.
Укњижба планинарског дома на Копаонику успешно реализована.

Тачка 4.
У планинарској кући „Тара“ на Тари обваљени су следећи радови:

- Поправка грејне инсталације (замена делова радијатора)
- Замена пумпе за воду,
- Кречење кухиње,
- Поправка водомера,
- Уградња склопке за  централно укључивање и искључивање напајања дома

електричном енергијом.
Сви ови радови коштали су 22.000 динара. 
Број ноћења у дому до ове седнице је 260. Најављене две групе за Нову годину, због
проблема са грејањем, нису могле да бораве у дому.
Секретаријат ПСБ донео је одлуку да се упосли домар-домаћин планинарске куће
„Тара“. Уговор важи од 28. априла 2017. године. 
Планирана је набавка нових противпожарних апарата и угља за грејање. Камин у
дневном боравку ће бити преправљен у сврху бољег грејања.
Сви  расходи  око  наведених  радова  су  покривени  из  прихода  планинарске  куће
„Тара“.

Тачка 5.
Чланови УО ПСБ су једногласно прихватили информацију о обављеним радовима у
планинарској кући „Тра“ на Тари и  усвојили

О Д  Л  У  К У

Прима се за домара-домаћина планинарске куће „Тара“ на Тари, Зоран Никшић из
Београда.



Надокнада за обављање послова домара утврђује се на износ од 1/3 (једне трећине)
цене смештаја оствареног у Планинарској кући „Тара“.

Тачка 6.
Секретаријат  ПСБ  је  имао  доста  састанака  са  представницима  Одсека.  Однос
Одсека и ПСБ је незадовољавајући. ПСБ нема потпун увид у њихов рад. Поједини
Одсеци немају годишњи план активности и за акцију се договарају ад хок.
Спелеолошки  одсек  је  изабрао  ново  руководство  и  уходавају  своје  активности.
Вољни су да раде али тренутно су у проблему јер немају  лиценцираног инструктора
за реализацију основног курса спелеологије.
Са  Алпинистичким одсеком и  Одсеком за  спортско  пењање треба  интензивирати
разговоре и отклонили све све неспоразуме у циљу побољшања њиховог рада и
привлачења нових чланова. 

Тачка 7.
За решавање проблема сајта овлашћује се Станоје Стојковић. Рок за реализацију је
30.08.2017. године.

Тачка 8.
Пристигле пријаве на конкурс су  разматране и  оне које  су  задовољавале услове
конкурса су прихваћене и уврштене у план активности ПСБ.

Тачка 9.
Предлог програма активности Планинарског савеза Београда за 2018. годину усвојен
је једногласно.

Тачка 10.
Инспекцијски  надзор  који  за  предмет  има  утврђивање  незаконитог  поступања
Планинарског савеза Београда у вези са повредом одредбе члана 33. став 1. Закона
о спорту, покреће се и води по службеној дужности на основу представке Тихомира
Војновића. Према његовом тумачењу, члановима 33. и 99, Закона о спорту, чланови
Управе појединих клубова, чланица савеза не могу бити и чланови управе гранског
односно регионалног савеза због сукоба интереса.
Одсек  за  инспекцијске  послове  Министарства  омладине  и  спорта  наложио  је
Планинарском савезу Београда да се у року од 8 дана од пријема налога писмено
изјасни  о  наводима  садржаним  у  пријави.  Планинарски  савез  Београда  се  у
наведеном року изјаснио о наводима из пријаве.

Тачка 11.
Чланарину за 2017. годину уплатили су: ПСК „Победа“, СК „Алти“, ПК „Раднички“, ПД
„Вис“, ПК „Гребен“, ПД „Железничар“ и Спелеолошки одсек Београда.
Осталим члановима Савеза упутити обавештење и послати рачун.



Тачка 12.
Трофеј Београда у планинарству и ове године реализоваће ПСК „Победа“.

Тачка 13.
Реализоване акције између две седнице УО:
- мајски спортски дан, у организацији ПСК „Авала“,
- женска и мушка планинарска авантуристичка трка-бг лига 2. коло-Космај, ПК 
„Балкан“,
- почетни зимски алпинистички течај, Жабљак, Дурмитор; АОБ,
- отворено првенство Београда у турно скијању – Шар планина; ГСС,
- набавка опреме-болтови и плочице; ОСП,
- женска и мушка планинарска авантуристичка трка-бг Лига 1. Коло – Тара, СК „Алти“
- планинарски табор ПСБ 2017- Грбаја, ПК „Раднички“
Акција коју је реализовао ПК „Балкан“ не може да се прихвати јер на такмичењу није 
било чланова других клубова из Београда.
 

Тачка 14.
Наредне акције:
- првенство Београда у спортском пењању – Бељаница, ОСП,
- првенство Београда у спортском пењању – Борски стол, ОСП
- уводне припреме у алпинизам, ПК «Раднички»,
- обука и опремање спелеолошких објеката, СОБ,
- такмичење у планинарској оријентацији, ПСК Победа.
- планинарска трка «Други планинарски тријатлон – Космај 3 у 1 изазов», ПК 
«Гребен».

Тачка 15.
Извршити потраживање два клима уређаја од садашњег власника пословног 
простора у улици Змаја од Ноћаја 9, који нису пресељени са осталом опремом 
Планинарског савеза Београда. Обавезу преузео председник Савеза.

Седница је завршена у 20,00 часова.

Записничар:                                                                    Председник Управног одбора

Станоје Стојковић Милисав Чепић


