
ЗАПИСНИК

са 8. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 2. новембра
2017.  године  са  почетком  у  18,10  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,  Соња  Павловић,  Драгана  Рајбловић  и   Верица
Митровић.
Одсутни чланови Управног  одбора:  Зоран Ковљенић-Соко,  Јелена Кузмановић,
Ђорђи Матoвски 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. Усвајање записника са 7. седнице Управног одбора;
2. Преузете обавезе;
3. Анализа одржаних акција;
4. Наредне акције;
5. Формитање комисија ;
6. Разматрање планских активности Одсека за 2018. годину;
7. Проблеми у остваривању плана активности ПСБ за 2017. годину;
8. Проблеми у финансијском раду ПСБ;
9. Писано изјашњавање чланова УО о спремности за даљи рад у ПСБ;
10. Информација о Правилнику о критеријумима о распоређивању буџетских 

средстава;
11. Питање даљег ангажовања  домаћина-домара ПК „Тара“;
12. Текућа проблематика;
        - Пријем ПК "АС" у Планинарски савез Београда
      - Информација о плаћању чланарине

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.
Записник са седме седнице Управног одбора  ПСБ усвојен без примедби.

Тачка 2.

Од Пореске управе Рашка, стигао је захтев за плаћање пореза на пренос апсолутних
права  на  сувласнички  део  планинарског  дома  на  Копаонику.  Пореска  управа  је
наложила да им се достави пореска пријава и лист непокретности.
Питање инструктора спелеологије. Председник ПСС-а Борис је обећао да ће помоћи
у решавању овог проблема и да ће се инструктор тражити из Бугарске или Румуније.
Треба доставити писани захтев ПСС-у уз услов да Симонида Драгаш или Ђорђе
Матовски потврде да је потребан инструктор из иностранства.
Клима уређаји који су остали у просторијама у Змаја од Ноћаја 9 нису решени, није
успостављен  контакт  са  господином  Јефтинићем.  Остаје  обавеза  председника
Милисава Чепића да га контактира.

Тачка 3.
О реализованим акцијама извештај  је поднео Ћировић Миломир. Реализоване су 
следеће акције:
- Отворено првенство Београда у спортском пењању на природним стенама,   
  Бељаница, одсек за спортско пењање
- Трофеј Београда у планинрству, ПСК „Победа“;
- Оријентационо такмичење на Рајцу, ПСК «Победа»,
- Планинарска трка «Други планинарски тријатлон – Космај 3 у 1 изазов», ПК 
«Гребен».

Тачка 4.
Наредне акције:

1. Меморијални успон на Бјелашницу, ПК „Железничар“
2. Медицински преглед спортиста

Тачка 5.
Формирање комисија.
Након  завршене  Скупштине  ПСБ,  свим  клубовима  је  достављен  захтев  за
предлагање кандидата за рад у комисијама. Клубови су се оглушили о овом захтеву
и комисије нису формиране. Због тога је потребно да се чланови УО потруде да у
клубовима чији су чланови пронађу заинтересоване кандидате за рад у комисијама и
предложе их Управном одбору.



Једина комисија која је формирана и ради је Комисија за планинарске домове.
Верица Митровић је предложила Горана Бошковића за начелника за планинарство,
док се Милисав Чепић обавезао да поразговара са планинарима који су завршили
школу  високогорства  а  у  међувремену  су  положили  испит  и  добили  лиценце  за
планинарске водиче.

Тачка 6.
Планове активности за 2018. годину доставили су Алпинистички одсек Београда и
Одсек за спортско пењање. СОБ ће накнадно доставити свој план.
Славо Глушчевић је изјавио да је УИАА донео одлуку да се смерови више не праве
са опремом од поцинкованих материјала, већ искључиво од нерђајућег челика. ОСП
ће  морати  да  набавља  опрему  таквих  карактеристика  (inoх/прохром  болтови,
плочице, сидришта или лепљени клинови). Таква опрема је триипо  пута  скупља од
оне  која  је  до  сада  набављана,  али  се  њеном  употребом  знатно  продужава  век
трајања и период за неопходним реболтовањем смерова што аутоматски значи и
уштеду у финансијама. Пракса је  показала да смерови израђени таквом опремом
знатно дуже трају и далеко су безбеднији за пењање. На тај начин ће се допринети
подизању  безбедности  свих  учесника  такмичења,  али  и  осталих  пењача  који  ће
касније пењати те смерове. 
Пењачи сваког викенда иду негде на активности. На свим тим активностима води се
рачуна о безбедности такмичара.  Сви смерови старији од 10 година треба да се
мењају. Проблем је моторна бушилица за коју треба набавити нове батерије. Како је
пењање врхунски  спорт  потребно  је  да  му  се  поклони  већа  пажња.  Такође  већу
пажњу треба поклонити и релативно новој дисциплини: драј тулингу. 

Тачка 7.
Проблеми у остваривању плана активности ПСБ за 2017. годину морају се решити са
Градским секретаријатом за спорт и омладину. У питању су активности: основни курс
спелеологије, планинарска трка на Космају (ПК Балкан“) и материјални трошкови.

Тачка 8.
Проблем финасирања рада ПСБ изнео је Стеван Јовичић. Секретаријат за спорт и
омладину  обавестио  је  ПСБ  да  је  за  материјалне  трошкове  (рад  Канцеларије)
умањен износ за 5%. Ова промена значи да ПСБ за материјалне трошкове за 2017.
годину може да издвоји само 210.000,00 динара.
Стварни материјални трошкови ПСБ на месечном нивоу су:
- закуп пословног простора са комуналним услугама 18.600,00 динара
- трошкови рачуноводства 6.000,00 динара
- чланарина спортском савезу Београда 1.000,00 динара
- трошкови секретара, бруто, 16.800,00 динара
Укупни годишњи материјални трошкови износе  508.800,00 динара.



ПСБ има годишњи приход и од чланарине коју плаћају планинарски клубови-друштва
у укупном износу од  235.000,00 динара. Упоређивањем прихода и расхода долази се
до податка да за покривање материјалних трошкова на годишњем нивоу недостаје 
63.800,00 динара. 
Планинарска  кућа  на  Тари  послује  боље  али  не  и  довољно  да  се  покрију  сви
трошкови.  Тренутно  су  трошкови  планинарске  куће  већи  за  14.000,00  динара  од
прихода.
Упућује се апел свим члановима УО да се ангажују и допринесу остваривању  још 2-3
попуне смештаја до краја ове године како би се овај мањак надокнадио. Цена ноћења
у планинарској кући је 300 динара у летњем и 450 динара у зимском периоду.

Тачка 9.
Изјашњавање  чланова  УО  о  спремности  за  даљи  рад  у  Планинарском  савезу
Београда  обављено  је  тако  што  су  сви  присутни  чланови  УО  попунили  за  то
припремљену изјаву и својеручно је потписали. Марко Драгољевић, због обавезе у
матичном друштву где обавља исту функцију (начелника за планинарство),  остаје
члан УО до редовне годишње Скупштине ПСБ (25.01.2018. године).

Тачка 10.
Правилник о критеријумима за распоређивање буџетских средстава је  у  завршној
фази и биће завршен до наредне седнице УО.
Правилник  о  организацији  и  извођењу  планинарских  акција  треба  иновирати  и
усагласити  са  новим  Законом  о  спорту  и  Правилником  о  расподели  буџетских
средстава. И овај Правилник биће завршен до наредне седнице УО.

Тачка 11.
Питање ангажовања домара-домаћина планинарске куће на Тари. Досадашњи домар
Зоран  Никшић  је  ову  дужност  обављао  од  01.05.  до  31.10.2107.  врло  коректно.
Његовим радом задовољни су и корисници дома. Не жели више да ради јер сматра
да је слаб приход. До сада је примио око 48.000 динара. Пристао је да одради и
новогодишње празнике.
Договорено је да, до ангажовања новог домара, ову обавезу-дежурство у дому, док у
њему  бораве  планинари,   прихвате  чланови  Комисије  за  планинарске  домове  и
чланови Управног одбора.

Тачка 12.
-  ПК „Ас“ је поднео захтев и сву потребну документацију за учлањење у Планинарски
савез Београда. Управни одбор је на основу извештаја председника Савеза, да су 
поднета документа валидна и у сагласности са статутом Савеза, прихватио захтев и 
донео 

ОДЛУКУ

Пењачки клуб „Ас“ прима се у чланство Планинарског савеза Београда.



-  Чланарину до почетка ове седнице није уплатило 3 (три) клуба-друштва и 3 (три) 
Одсека. Крајњи рок за уплату чланарине (члан 3 Правилника о чланском доприносу) 
је 30.октобар текуће године.
- Размотрено је и питање верификације Пословника о раду Одбора за Планинарско-
скијашки дом „Копаоник“  на  Копаонику  (у  даљем тексту  Одбор  за  Дом)  и  по  том
питању закључено је следеће:

1. Одлуке и други документи које доносе или верификују органи сувласника, па
самим тим и наведени Пословник, не треба да буду на меморандуму неког од
сувласника. У заглављу ових докумената треба да стоји преамбула (чланови
Статута оба сувласника на основу којих се доносе ова акта, датуми седница
органа оба сувласника на којима су усвојена акта).
У заглављу одлука и докумената за  чије доношење је овлашћен Одбор за дом
треба да стоји само пуно име Одбора.

2. Другу реченицу у члану 2. Пословника треба кориговати да гласи:
„Позив  за  седницу  са  дневним  редом  доставља  се  члановима  Одбора,
председнику Друштва и Надзорног одбора ПСД „Копаоник“ и канцеларији ПСБ,
најмање пет дана пре седнице.

3. Са  наведеним  изменама  и  допунама  текста  Управни  одбор  ПСБ  је
верификовао Пословник о раду Одбора за дом.

Седница је завршена у 19,40 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


