
ЗАПИСНИК

са 9. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 28. децембра
2017. године са почетком у 18,15 часова, у новој канцеларији ПСБ  (заједно са ПД 
“Железничар“ Београд), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 165а. 

Присутни чланови Управног одбора:  Милисав Чепић, Стеван Јовичић,  Миломир
Ћировић, Зоран Ковљенић-Соко, Соња Павловић и  Верица Митровић.
Одсутни  чланови  Управног  одбора:  Марко  Драгoљевић,  Јелена  Кузмановић,
Ђорђи Матoвски, Драгана Рајбловић и Милица Тубин.
Остали присутни: Горан Бошковић, Немања Чизмић, председник СК «Трибе», Славо
Глушчевић, начелник ОСП и Милан Крунић, члан СК «Трибе».
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 VIII седнице Управног одбора ;
2. Преузете обавезе;
3. Извештај о реализованим акцијама;
4. Наредне акције;
5. Проблематика рада са Одсецима;
6. Информација о уплаћеној чланарини за 2017.годину;
7. Припрема редовне годишње Скупштине ПСБ;
8. Разматрање Правилника о организовању и извођењу планинарских акција;
9. Разматрање Правилника о критеријумима за расподелу буџетских средстава;
10. Питање усаглашавања нормативних аката ПСБ са новим Статутом;
11. Разматрање и усвајање предлога за ангажовање домара – домаћина 

Планинарске куће „Тара“.
12. Информација о пресељењу канцеларије ПСБ на нову локацију;
13. Текућа питања;

- Разматрање дописа СК „Трибе“

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 осме седнице Управног одбора  ПСБ усвојен без примедби.

Тачка 13.
На самом почетку седнице одлучено је да се, пре друге тачке дневног реда, узме у
разматрање  тачкае  13.,  односно  допис  СК  «Трибе»,  којим  се  стављају  озбиљне
примедбе на рад органа ПСБ и Одсека за спортско пењање.
Немања Чизмић је у свом излагању навео да су, буџетска средства, која су била
опредељена за реализацију такмичења у спортском пењању на природним стенама у
2016.  години,  утрошена нерационално,  да су  смерови на којима се  такмиче деца
несигурна (одваљена сидришта) и да их је потребно реболтовати. Указао је и на то
да је организација такмичења на природним стенама Бељанице поверена човеку који
је кажњен од стране ПСС. Такође, указује на проблем непостојања критеријума за
расподелу буџетских средстава. Од једанаест пењачких клубова у Београду само су
три клуба у Савезу. Деце на такмичењима је све мање. Тврди да је маркетинг кључна
ствар за популаризацију спортског пењања и омасовљење овог спорта. Организатор
такмичења мора више да ради на маркетингу. Спортско пењање је захтеван,  тежак и
скуп спорт. Прављење једног смера кошта око 20.000 динара (анкери морају бити од
прохрома). Опремаоц смера је тежак и одговоран посао и треба да се плати. Очекује
да се спортско пењање ускоро прогласи олимпијским спортом.
Милисав Чепић је одговорио да се 50% слаже са Немањином дискусијом. Не слаже
се  са  тумачењем казне  коју  је  ПСС  изрекао  председнику  ПК  Гекон.  Пре  него  је
одобрена  реализација  такмичења  на  природним  стенама  Бељанице,  проучио  је
оригинални текст казне и лично контактирао овлашћено лице у ПСС.  Казна се није
односила на организацију и реализацију такмичења.  
Што се тиче навода да су средства нерационално утрошена испитаће да ли је то
тачно.
Стеван Јовичић је изјавио да је Правилник о расподели буџетских средстава урађен
и  да  ће  бити  послат  клубовима/друштвима  на  разматрање.  Што  се  маркетинга-
промоције спортског пењања тиче, сматра да је то добра идеја и да је потребно да се
направи добар пројекат.
Славо Глушчевић је негирао неке примедбе које је изнео Немања. Сматра да су то
полуинформације.
После дискусије у коју су се укључили и Миломир Ћировић, Соња Павловић и Милан
Крунић,  договорено  је  да  се  организује  посебан  састанак  и  да  се  нагомилани
проблеми у спортском пењању подробно размотре и реше.



Тачка 2.
Клима  уређаји  који  су  остали  у  просторијама  у  Змаја  од  Ноћаја  9  нису  решени.
Разговор  са  господином  Јефтинићем  није  обављен.  Остаје  и  даље  обавеза
председника Милисава Чепића да га контактира.

Тачка 3.
О реализованим акцијама извештај  је поднео Станоје Стојковић. У периоду до ове 
седнице реализоване су следеће акције:

1. Меморијални успон на Бјелашницу, реализовао ПД „Железничар“
2. Авала из четири правца, реализовао ПСК „Копаоник“
3. Медицински преглед спортиста

Тачка 4.
Наредне акције (за 2018. годину):

1. Зимски течај високогорства, ПД „Железничар“

Тачка 5.
Проблематика рада са Одсецима.
Алпинистички одсек Београда одржао је збор, коме је присуствовало око 40 чланова
и гостију. Изабрано је ново начелништво а нови начелник АОБ је Срђан Боснић. Ново
начелништво је изразило жељу за организовањем састанка са УО ПСБ на којем би се
решили проблеми који су оптерећивали досадашње односе и усагласили ставови око
планирања и реализације активности у наредном периоду. Такође постоји жеља да
се укључе у рад комисија ПСБ. Очекују да се донесе Правилник о критеријумима за
расподелу буџетских средстава.
Спелеолошки  одсек  Београда  „Петар  Бакић“  је  у  фази  решавања  проблема  који
оптерећују реализацију курса за спелеологе почетнике.
Спортски пењачи нису разрешили проблеме у Одсеку за спортско пењање. Потребно
је да се одржи збор и да се на дневни ред ставе сви проблеми који оптерећују рад
Одсека. Мандат садашњем начелнику Одсека истиче у мају 2018. године.

Тачка 6.
Чланарину су до почетка ове седнице уплатили сви клубови/друштва и одсеци осим
СК „Трибе“.

Тачка 7.
Припреме за редовну Скупштину ПСБ, теку по плану. Скупштина ПСБ треба да се
одржи до 31. јануара 2018. године. У току је израда годишњег извештаја о раду и
финасијског  извештаја.  На  Скупштини  треба  да  се  изврши  допуна  УО  са  новим
начелником и да се замене неки неактивни чланови.



Договорено је да се до Скупштине одржи још једна седница Секретаријата и седница
УО. Потребно је извршити корекцију тачке 3., Одлуке о чланарини.

Тачка 8. и Тачка 9.

После краће дискусије договорено је да се  Правилник о организовању и извођењу
планинарских акција и Правилник о критеријумима за расподелу буџетских средстава
доставе  клубовима/друштвима  и  Одсецима  на  размарање  и  расправу.  Рок  за
достављање примедби је 31.01.2018. године.

Тачка 10.
Усаглашавање  нормативних  аката  ПСБ  са  новим  Статутом обавиће  комисија  у
саставу Милисав Чепић, Стеван Јовичић и Миломир Ћировић. Рок за реализацију
овог задатка је 31.01.2018. године.

Тачка 11.
Разматрање и усвајање предлога за ангажовање домара – домаћина Планинарске
куће „Тара“ и питање рада Одбора за дом ПСД „Копаоник“. 
Чланови Комисије за дом Стеван Јовичић и Миломир Ћировић су у разговору са
потенцијалним  кандидатом  за  домара  (у  питању  је  жена  која  живи  у  близини
планинарске куће „Тара“) добили њену сагласност. Потребно је да се њен ангажман
за домара дефинише уговором. 
Рад Одбора за дом ПСД „Копаоник“  у  којем ПСБ партиципира са једним чланом,
Стеваном Јовичићем, је такав да у документима које обрађују и усвајају не узимају у
обзир чињеницу да је  ПСБ сувласник  планинарског  дома.  У  свим документима и
одлукама ПСД „Копаоник“ се помиње као једини власник дома, па се у плановима за
приход и расход ПСБ не помиње.  Овај  проблем се мора решити на начин да се
задовоље интереси оба сувласника.

Тачка 12.
Информацију о пресељењу канцеларије ПСБ са старе локације (Булевар Михаила 
Пупина 61) на нову локацију (Булевар Михаила Пупина 165 а), изнео је Милисав 
Чепић. Канцеларију на новој локацији осим ПСБ користе још два корисника-правна 
лица.

Седница је завршена у 20,45 часова.

Записничар:                                                                    Председник,

Станоје Стојковић Милисав Чепић


