
ЗАПИСНИК

са 7. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 7. септембра
2017.  године  са  почетком  у  18,30  часова,  у  просторији  Планинарског  савеза
Београда, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 67.
Присутни чланови Управног одбора:  Стеван Јовичић,  Миломир Ћировић, Марко
Драгoљевић, Зоран Ковљенић-Соко, Соња Павловић и  Милица Тубин.
Одсутни чланови Управног одбора:  Милисав Чепић, Јелена Кузмановић, Ђорђи
Матoвски, Драгана Рајбловић и Верица Митровић.
Седницу  је  отворио  потпредседник  ПСБ Стеван  Јовичић,  констатујући  да  постоји
кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

Потпредседник ПСБ предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са 6. седнице Управног одбора ;
2. Преузете обавезе;
3. Анализа одржаних акција;
4. Наредне акције;
5. Анализа досадашњег рада УО;
6. Акције у оквиру манифестације Дани европске баштине и дана пешачења у 

Београду;
7. Информација о планинарским објектима на тари и копаонику ;
8. Информација о раду сајта ПСБ
9. Текућа проблематика;

РАД СЕДНИЦЕ

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

Тачка 1.
На  текст  записника  примедбу  је  имао  С.  Јовичић.  Управни  одбор  је  прихватио
примедбу и донео следећу 

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

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



О Д  Л  У  К У

Усваја се записник са шесте седнице Управног одбора  ПСБ са примедбом да се део
текста из прве реченице тачке 5 пребаци у тачку 4.

Тачка 2.
Ђорђи  Матовски  је  имао  обавезу  да  достави  податке  о  условима  школовања
спелеолога.  Како  није  доставио  податке,  остаје  обавеза  Ђорђа  Матовског  на
утврђивању услова школовања спелеолога.
Председник ПСБ Чепић није обавио разговор са Јефтинићем у вези потраживања
два клима уређаја која су остала у просторијама у Змаја од Ноћаја 9. Остаје обавеза. 

Тачка 3.
О реализованим акцијама извештај је поднео Ћировић Миломир. Реализоване су 
следеће акције:
- Првенство Београда у спортском пењању на природним стенама, Борски Стол
- Планинска трка на Кошутњаку, Алти;
- првенство Београда у спортском пењању – Борски стол, ОСП
- уводне припреме у алпинизам, ПК «Раднички»,
- обука и опремање спелеолошких објеката, СОБ,

Била је примедба на акцију Радничког, уводне припреме у алпинизам. ПК „Раднички“ 
није консултовао АОБ нити је тражио стручну помоћ.
.

Тачка 4.
Наредне акције:

1. Трофеј Београда
2. Такмичење у планинарској оријентацији, ПСК Победа.
3. Планинарска трка «Други планинарски тријатлон – Космај 3 у 1 изазов», ПК 

«Гребен».
4. Првенство Београда у спортском пењању – Бељаница, ОСП,

Тачка 5.
Анализа рада УО.
Постоји велики проблем са обезбеђењем кворума за седнице УО. Има оправданих
али много више неоправданих недолазака на заказане седнице.
Потребно  је  да  се  успостави  озбиљност  у  раду  чланова  УО  јер  су  избором  на
Скупштини, прихватили обавезе које захтева рад у УО ПСБ.
Секретаријат је имао редовне састанке али нема овлашћења да доноси одлуке.



Уколико се овакво стање не поправи постоји опасност опстанка Савеза.
Предлаже се да се свим члановима УО упути захтев за за давање писане изјаве,
којом би се изјаснили да ли су спремни за даљи рад у Савезу? Ако се овако настави
следила би ванредна Скупштина и избор новог руководства. То неби било добро због
досадашње репутације ПСБ. Потребно је да се ово питање што пре реши.
Такође је лоша пракса да Одсеци немају своје годишње планове рада. Рад Одсека се
своди на Ад хок.
Донет је закључак: да Одсеци направе свој календар-план акција за 2018. годину.  У
образложењу  треба  да  наведу  како  ће  реализовати  своје  активности  и  да  дају
обавезу да ће план спровести у дело. Овим би се успоставио организовани приступ
рада Одсека. 
Рок за достављање планова Одсека је 1. новембар. Достављени планови били би
објављени  на  сајту  ПСБ,  били  видљиви  за  већину  планинара  и  уколико  би
задовољили критеријуме могли би учествовати на те акције. То би могло да привуче
нове чланове Одсецима.
Планирање  је  важно  и  из  безбедоносних  разлога  да  би  се  учесници  квалитетно
припремили за акцију.
Примарне су акције у Србији на пењалиштима удаљеним два сата од Београда.
Донет је закључак: да се Одсецима упути захтев да до 1. новембра доставе своје
планове активности за 2018. годину.

Тачка 6.
Дани пешачења, дани европске баштине у Београду.
На захтев, Секретаријата за спорт и омладину града Београда, да се планинарски
савез  Београда  укључи  у  манифестацију  „Дани  европске  баштине  у  Београду“,
Секретаријат  ПСБ је  израдио план да  се  грађани Београда  и  активни  планинари
укључе  у  акције  пешачења  на  следећим  дестинацијама:  Авала,  Бојчинска  шума,
Миљковачка  шума,  Кошутњак  и  Космај.  Одређен  је  датум 16.  Септембар,  који  је
планинарски савез Србије предложио за дан пешачења у Србији, а Министраство
спорта и омладине прихватило.
Акцију на Авала би водили следећи клубови - друштва: ПСД „Авала“, ПСК „Балкан“,
ПД „Полицајац- Јосиф Панчић“.
На пешачење по Космају би водио ПК „Гребен“, 17.септембра.
Пешачење по Кошутњаку ПСД „Копаоник“.
Пешачење по Бојчинској шуми би водили: ПСД „Железничар“ и ПД „ПТТ“.
Миљаковачку шуму: ПД „Полицајац-Јосиф Панчић“
За реализацију ових акција нема обезебеђених финасијских средстава. Користио  би
се градски превоз. Организација треба да буде добра како би акције биле масовније.
Све информације о овим акцијама биће постављене на сајт ПСБ.



Тачка 7.
Информације о планинарским објектима на Тари и Копаонику.
У планинарском објекту на Тари ангажован је домар. Реализовано је до сада 467
ноћења (премашен је план за 2017. год). Има неколико најава коришћења дома за
наредни период. Купљен је огрев за зиму (брикет). У Бајној башти нема да се купи
угаљ. У понуди је само брикет и пелет. Грејна инсталација је прегледана, извршене
су потребне поправке. Објекат је спреман за зиму. 
На сајту ће бити постављене све информације везане за објекат као и табела са
резервацијама. Апелује се на све чланове УО да што више активности својих клубова
усмере  на  ову  дестинацију  како  би  приходи покрили трошкове  рада  планинарске
куће. За сада нас НП Тара не терети никаквим таксама. Цене смештаја су 300 динара
за боравак у летњем периоду и 400 динара за зимски период. 
Домаћину  дома  уговор  траје  до  краја  октобра.  Ако  задовољи  обавезе  које  је
прихватио уговор ће бити продужен. Сви који су боравили у планинарској кући имају
позитивно мишљење о њему. 
су  противпожарни  апарати  врло  повољно  и  ту  има  око  12.000  динара  уштеде.
Опремили смо планинарску кућу ПП апаратима према важећем пропису.
Планинарски  дом  на  Копаонику:  Укњижен  је  сувласнички  део  ПСБ од  15,18%.  У
катастру је уписан исти проценат за дом и за плац, па ће се ПСД Копаоник жалити и
тражити измену тог решења.

Тачка 8.
Рад сајта.
Постављен је нови сајт. Администратор сајта је Бојан Николић.

Тачка 9.
Није било питања по овој тачки дневног реда.

Седница је завршена у 19,40 часова.

Записничар:                                                                    Потпредседник,

Станоје Стојковић Стеван Јовичић


