
ЗАПИСНИК
Са Редовне скупштине Планинарског савеза Београда (ПСБ) одржане 31. јануара 2018. године
у  просторијама ПСК „Победе“,  Мачванска 8, Београд.

Скупштина је почела са радом у 18,30 часова.

Према  потписима  у  Листи  делегата,  седници  су  присуствовали представници  следећих
друштава:
ПК  ПОБЕДА  10,  ПК  ЖЕЛЕЗНИЧАР  4,  ПСК  КОПАОНИК  1,  ПК  ПОЛИЦАЈАЦ-ЈОСИФ
ПАНЧИЋ 2, ПК РАДНИЧКИ 2,  ПК БАЛКАН 3, ПД ПТТ 1,  ПК АЛТИ 1,  ПД ВИС 1,  СПК
ВЕРТИКАЛ 1, СК ТРИБЕ 1, ПК АС 1, СПК ГЕЦО 1, СОБ 1 и АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК 1.

Седницу Скупштине отворио је председник ПСБ,  Милисав Чепић, који је, на основу Списка
присутних представника, констатовао да Скупштина нема кворум за почетак рада, односно за
пуноправно одлучивање и предложио примену члана 24. став 2.  Статута  ПСБ – одлагање
почетка рада Скупштине за 30 минута.
Након  30  минута,  констатовано  је  да  Скупштина  има  кворум  за  рад  и  пуноправно
одлучивање.  Милисав  Чепић,  председник  ПСБ поздравио је  све  присутне  представнике  и
предложио следећи:
 

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор радних тела:
        а) Радног председништва (3 члана),
        б) Верификационе комисије (3 члана),
        в) Изборна комисија (3 члана),
        г) Записничара и два оверача записника,

2. Извештај Верификационе комисије,
3. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине
4. Подношење извештаја за 2017. годину:

а) Извештај о раду ПСБ, 
б)Извештај о раду у делу програма који је финансиран средствима градског буџета
в) Извештај о распоређивању и утрошку средстава градског буџета 
г) Извештај о распоређивању и утрошку средстава из чланарине,
д) финасијског извештаја за планинарску кућу Тара,

5. Подношење извештаја Надзорног одбора и Већа части ,
6. Дискусија по извештајима,
7. Доношење  одлуке  о  усвајању  Извештаја  о  раду  у  делу  програма  који  је  финансиран

средствима градског буџета за 2017. годину,
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8. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о распоређивању и утрошку средстава градског
буџета за 2017. годину,

9. Доношење  одлуке  о  усвајању  извештаја  о  раду  ПСБ,  о  распоређивању  и  утрошку
чланарине и финансијског извештаја за планинарску кућу Тара за 2017. годину, 

10. Разматрање  предлога  програма  Савеза  за  спортски  развој  талентованих  спортиста  и
унапређење  квалитета  стручног  рада  са  њима  у  2018.  години  који  се  кандидује  за
финансирање средствима градског буџета и доношење одлуке о усвајању истог,

11. Доношење одлуке о усвајању Критеријума о расподели буџетских средстава  за 2018.
годину за програм рада са спортским талентима, 

12. Доношење оцене о  раду Савеза за 2017. годину,
13. Доношење одлуке о разрешењу неактивних чланова и избору нових чланова Управног

одбора,
14. Доношење  одлуке  о  висини  годишње  чланарине за  2018.  годину и  распореду

прикупљених финансијских средстава,
15. Информација  о  раду  планинарске  куће  „Тара“  и  планинарско  скијашког  дома

„Копаоник“,
16. Текућа питања.

Тачка. 1.

Радно  председништво:  Милисав  Чепић,  председник  ПСБ-ПК  «Желеѕничар»;;  Стеван
Јовичић, потпреседник ПСБ - ПД «Полицајац-Јосиф Панчић» и Соња Павловић - АОБ 
Верификациона комисија: Миломир Ћировић - ПД ПТТ,  Марко Цветкоски – ПК »АС» и
Јован Николић - ПД „Железничар“.
Изборна комисија: Милан Лончар - ПСК «Победа», Биљана Лукић-ПД «Раднички» и Славо
Глушчевић-СПК «Вертикал». 
Записничар, техн. секретар, Станоје Стојковић – ПСК «Копаоник».
Оверачи:  Рада  Брајковић  –  ПД  «Полицајац-Јосиф  Панчић»  и  Тарбук  Срђан  -  ПД
„Железничар“.

Тачка. 2. 

Извештај  верификационе  комисије  поднео  је  Миломир Ћировић,  који  је,  на  бази  Списка
присутних представника,  објавио да Скупштини присуствује 31 представник и на основу
тога Скупштина има кворум и може пуноправно да ради и одлучује. 

Тачка. 3.

Дневни  ред  је  једногласно  усвојен,  након  чега  су,  на  предлог  Радног  председништва,
изабрани чланови радних тела. 
Пословник о раду Скупштине усвојен је једногласно.

Тачка. 4.

а) Извештај  о  раду Планинарског  савеза  Београда,  поднео је  председник  Милисав Чепић.
Извештај је дат у прилогу, у целини.
*
?



б) Извештај о раду у делу програма који је финансиран средствима градског буџета, поднео је
председник Милисав Чепић.
Извештај је дат у прилогу, у целини. 

в)  Извештај  о распоређивању и утрошку средстава градског буџета, поднео је председник
Милисав Чепић. 
Извештај је дат у прилогу, у целини.
г)  Извештај  о  распоређивању  и  утрошку  средстава  из  чланарине, поднео  је  председник
Милисав Чепић. 
Извештај је дат у прилогу, у целини.
д) финасијског извештаја за планинарску кућу Тара, поднео је Стеван Јовичић. Извештај је
дат у прилогу, у целини.

Тачка. 5.

Извештај Надзорног одбора поднео је Зоран Контић, председник Одбора. Рад ПСБ је био у
складу са Статутом и Законом о спорту. Извештај је дат у прилогу, у целини. 

Веће  части  у  2017.  години  није  имало  ни  један  случај  за  решавање.  Извештај  је  поднео
Никола Татар, председник ВЧ. Извештај је дат у прилогу, у целини. 

Тачка. 6.

Дискусије по извештајима није било.

Тачка. 7.

Након гласања, једногласно је донета одлука о усвајању извештаја о раду у делу програма
који је финансиран средствима градског буџета за 2017. годину.

Тачка. 8

Након гласања,  једногласно  је  донета  одлука о  усвајању извештаја о  распоређивњу и
утрошку средстава градског буџета за 2017. годину.

Тачка. 9.
Након гласања донете су одлуке:
- о усвајању извештаја о раду ПСБ 
- о распоређивању и утрошку чланарине и 
- о усвајању финансијског извештаја за планинарску кућу Тара за 2017. годину,

Тачка. 10.

Предлог програма Савеза за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета
рада са њима у 2018. години, који се кандидује за финансирање средствима градског буџета,
образложио је председник Милисав Чепић (програм Савеза дат је у прилогу). 
Након краће дискусије једногласно је донета одлука о усвајању предлога програма Савеза
за  спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета рада са њима у
2018. години, који се кандидује за финансирање средствима градског буџета.



Тачка. 11.

Након краће дискусије донета је  одлука о усвајању Критеријума о расподели буџетских
средстава за 2018. годину. 

Тачка. 12.

Оцену рада Планинарског савеза Београда, образложио је председник ПСБ Милисав Чепић.
Рекао је да је годишњи план рада реализован уз доста труда и поред објективних тешкоћа
(проблем са просторијама, неповољни временски услови). 
Предложио је да се рад Савеза вреднује оценом 4. Након краће дискусије оцена је изгласана.

Тачка. 13.

Након  образложења  председника  Милисава  Чепића  и  краће  дискусије,  са  једним  гласом
против и два уздржана, донета је одлука о разрешењу неактивних чланова Управног одбора
ПСБ.
О начину избора нових чланова Управног одбора, водила се дискусија. Било је мишљења да
се  избор  треба  обавити  тајним  гласањем.  После  дискусије  у  којој  су  учествовали  Милан
Лончар, Милисав Чепић, Миланка Арсић, Борис Мићић и Владислав Матковић изгласано је
да се избор-замена неактивних чланова обави јавним гласањем.
1. За  новог  начелника,  уместо  досадашњег  Марка  Драгољевића,  једногласно  је  изабран

Горан Бошковић из ПД „Железничар“, 
2. За члана УО, уместо Јелене Кузмановић, једногласно је изабран Рајко Јаковљевић, 

планинарски водич из ПСД „Копаоник“,
3. За члана УО, уместо досадашњег Ђорђа Матовског, једногласно је изабрана Симонида 

Драгаш, спелеолог, тренутно начелник СОБ,
4. За члана УО, уместо Милице Тубин, са једним гласом уздржан изабрана је Нада Доброта, 

СПК „Гецо“.

Тачка. 14.
Након  краће  дискусије  донета  је  одлука  о  висини  годишње  чланарине  и  распореду
прикупљених финасијских средстава. Текст одлуке дат је у прилогу.
Извештај - преглед уплата чланског доприноса за 2017. годину дат је у прилогу.

Тачка. 15.
Информацију  о раду планинарске куће „Тара“ и планинарско-скијашког дома „Копаоник“,
изнео је Стеван Јовичић. 
Планинарска кућа на  Тари је након озбиљнијих улагања на побољшању услова за боравак
радила  добро и  била је  више коришћена  у  односу на  2016.  годину.  Да се,  због  изузетно
ниских температура у зимском периоду, нису десиле хаварије грејне инсталације финасијски
учинак би био бољи. Година је завршена са негативним салдом од 18.568,87 динара.
Милисав Чепић је  упутио апел свим учесницима Скупштине да се још више ангажују  на
повећању броја ноћења у планинарској кући како би се остварили већи приходи и омогућили
додатно побољшање услова боравка у складу са захтевима корисника.
Питање  сувласништва  над  планинарским  домом  на  Копаонику  је  решен,  тако  што  је
сувласнички део ПСБ укњижен у катастру општине Рашка.  Остало је још да ПСБ уплати
суму реда величине 260.000,00 динара за порез на пренос апсолутних права.  Предстоји  и
напор  да  се  превазиђе  устаљено  схватање  и  понашање  чланова  и  руководства  ПСД



«Копаоник» да са Домом искључиво располаже ово Друштво. Такво схватање се огледа кроз
сва  документа  везана  за  рад  Дома  као  што  су  Финансијски  извештаји  о  пословању  и
Финасијски планови за наредне периоде, па и начин расподеле добити остварене пословањем.
Ово  је  неприхватљиво  и  мора  се  ускладити  са  Уговором  о  стицању  и  деоби  заједничке
непокретности који је потписан још 2014. године и који су верификовале Скупштина ПСБ и
Скупштина ПСД «Копаоник».
Извештај је једногласно прихваћен.

Тачка. 16
Борис Мићић, као представник ПСК «Победе», је изнео низ похвала на рад активних чланова
Управног  одбора,  посебно  за  велики  допринос  на  побољшању  и  осавремењавању услова
боравка у планинарској кући на Тари. Апелује да се повећа број акција на Тари из редовног
програма  који  се  суфинасира  из   градског  буџета.  Такође  је  изразио  похвале  на  решењу
сувласничког односа над домом на Копаонику али и примедбу да ПСБ као сувласнику није
омогућена реализација споразума из Уговора.

Скупштина  је завршила са радом у 20,45 часова.

Прилози:
- Позивно писмо са прилозима,
- Листа делегата-представника,

Наведени оригинални прилози налазе се у документацији Канцеларије ПСБ и доступни
су свим заинтересованим на увид.

Записничар:
   Председавајући Скупштине,

Станоје Стојковић      
                       Милисав Чепић

Оверачи записника:

Рада Брајковић

Тарбук Срђан


	ДНЕВНИ РЕД:

