
 
 
 

 

ЗАПИСНИК 
 

Са редовне скупштине Планинарског савеза Београда (ПСБ) одржане 31. јануара 2018. године 

у  просторијама ПСК „Победе“,  Мачванска 8, Београд. 
 

Скупштину  је у 18,30 часова отворио Председеник Милисав Чепић и на основу извештаја 

Верификационе комисије констатовао да не постоји кворум за рад и одлучивање, па је 

одложио почетак рада Скупштине за 30 минута, док се не стекну услови за пуноправан рад 

Скупштине ( потребан кворум). 

У 19,00 часова, након 30 минута чекања, председник Верификационе комисије Миломир 

Ћировић је на на основу накнадно приспелих представника и датих потписа констатовао да је 

постигнут кворум, који је био потребан на отварању седнице и да седница може да почне са 

радом.. Седници присуствују представници следећих друштава - клубова: 

ПСК ПОБЕДА 10, ПД ЖЕЛЕЗНИЧАР 6, 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. 
 

На основу извештаја верификационе комисије председник је констатовао да Скупштина има 

кворум за рад и пуноправно одлучивање. Милисав Чепић, председник ПСБ је пре почетка 

рада седнице упознао чланове Скупштине да смо од Рајка Јаковљевића, који је предложен за 

новог члана Управног одбора од стране ПСК „Копаоник“ и који је предложен за 

представника у овој Скупштини, добили информацију да су предложени представници ПСК 

„Копаоник“ за Скупштину ПСБ, добили мејлом налог да не могу присуствовати овој 

Скупштини , зато што је ПСБ поднео жалбу надлежним органима ПСК „Копаоник“ на 

финанисијски план Планинарског дома „Копаоник“ за 2018.годину и на расподелу добити за 

2017.годину, 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, 
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д) финансијског извештаја за планинарску кућу „Тара“ на Тари, 

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, 

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. 

 

Потпредседник Стеван Јовичић је предложио радна тела Скупштине и то:  
 

Радно председништво: Милисав Чепић, председник ПСБ-ПД «Железничар» Београд;; 

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“ Београд. 

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“ Београд. 

Председник је дао на дискусију предлог радних тела. На овај предлог није било примедби па 

је Скупштина већином гласова са једним уздржаним гласом (Соња Павловић) донела следећу 

 

                                                                       О  Д  Л  У  К  У  

 

У радна тела Скупштине именују се следећи чланови: 

А) Радно председништо: 

      1. Милисав Чепић, председавајући, 

      2. Стеван Јовичић, члан,  

      3. Соња Павловић, члан, 

Б)  Верификациона комисија: 

      1. Миломир Ћировић, председник, 



      2. Марко Цветкоски, члан, 

      3. Јован Николић, члан, 

В) Изборна комисија: 

      1. Милан Лончар, председник, 

      2. Биљана Лукић, члан, 

      3. Славо Глушчевић, члан, 

Г)  Записничар: 

      Станоје Стојковић, текнички секретар, 

Д) Оверачи записника: 

     1. Рада Брајковић,  

     2. Срђан Тарбук, 

  

Тачка. 2.  
 

Извештај верификационе комисије поднео је Миломир Ћировић,председник,  који је, на бази 

потписа  присутних представника, објавио да Скупштини присуствују 33 представникa  и 

на основу тога Скупштина има кворум и може пуноправно да ради и одлучује.  

На основу извештаја верификационе комисије Председник је предложио усвајање дневног 

реда од тачке 3 до тачке 16. Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

Тачка. 3. 

 

Председник је упознао чланове Скупштине да свака Скупштина треба да усвоји Пословник о 

свом раду. Пословник који вам је предложен исти је као и што је усвојен и прошле године. То 

је технички правилник којим се регулише начин и поступак рада Скупштине.Предложио је да 

се исти усвоји у истоветном тексту као што је предложен. 

Пошто није било дискусије Скупштина је једногласно донела следећу 

 

                                                                         О  Д  Л   У  К  У  

 

Усваја се Пословник о раду Скупштине као што је предложен за ову седницу и чини 

саставни део записника. 

 

 

Тачка. 4. 
 

а) Извештај о раду Планинарског савеза Београда, поднео је председник Милисав Чепић. 

Извештај је дат у прилогу, у целини. 

Председник је посебно образложио жалбу ПСБ  на финансијски план Планинарском дома 

„Копаоник“ на Копаонику за 2018. годину као и расподелу добити за 2017. годину, као и за 

претходне године. 

Нагласио је и навео сва акта и чињенице које су проузроковале подношење жалбе. 

Самоуправним споразумом који су закључиле уговорне стране ПСК „Копаоник“( под 

тадашњим називом) и ПСБ утврдио је сувласнички однос 75% према 25% у корист ПСК 

„Копаоник и 13 лежаја у корист ПСБ, које до сада није никад користио, односно искористио. 

Уговором из 2014. године сувласнички однос је промењен на око 85% према 15% у корист 

ПСК „Копаоник“, наводно због улагања ПСК „Копаоник“ на проширењу капацитета. 



Напоменуо је посебно да је од изградње наведеног дома па све до данас ПСК „Копаоник“ 

убирао сву добит од овог дома а ПСБ ниједан динар. ПСК „Копаоник“ се читаво време до 

данашњег дана понашао као једини власник, не узимајући у обзир сувласнички однос са ПСБ 

горе наведеним процентима. Чак да апсурд буде још гори ПСК „Копаоник“ се пре неколико 

година, и поред обострано потписаних  Споразума и Уговора, усвојених на обе Скупштине, 

укњижио у Катастру у Рашкој као једини власник, 1/1. 

Због једностраног понашања ПСК „Копаоник“ ПСБ је био принуђен да своја права, која 

потичу још из 1982. године, поново преиспитује  и доказује, па је 2015. и 2016. године 

закључио са ПСК „Копаоник“ уговор о поклону, како би анулирао извршену укњижбу, и 

укњижио се у Катастру у Рашкој на свој део са око 15 %., тако да је сада земљишно књижни 

власник са овим процентом на Планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику. 

Међутим, ни земљишно књижно власништво не помаже ПСБ да остварује своја права према 

укњиженом сувласништву, као што то остварује ПСК“Копаоник“, зато што је ПСК 

„Копаоник“ приграбио себи права на свих 100“ добити. Пошто такво понашање ПСК 

„Копаоник“ нисмо могли више да трпимо, уложили смо жалбу свим надлежним органима 

ПСК“Копаоник“ и тражили да седнемо за сто и да расправимо све спорне ствари, ако их има ( 

иако ми сматрамо да нема спорних ствари). 

 

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 Већа части.. Извештај је дат у прилогу, у целини.  

 

Тачка. 6. 

 

Председник је потом дао све извештаје на дискусију.  

Дискусије по извештајима није било, па се приступило усвајању наведених извештаја како 

следи. 

 

 

 

 

 



Тачка. 7. 

 

Скупштина је једногласно донела следећу 

 

                                                                        О  Д  Л  У  К  У  

 

 Усваја се  извештај о раду у делу програма који је финансиран средствима 

градског буџета за 2017. годину. 

 

 

                                                                         Тачка 8. 

 

Скупштина је једногласно донела следећу 

 

                                                                       О  Д Л  У  К  У  

 

Усваја се  извештај о распоређивњу и утрошку средстава градског буџета за 2017. 

годину. 

 

                                                                         Тачка 9. 

 

Скупштина је једногласно донела следећу 

 

                                                                       О  Д  Л  У  К У  

 

Усваја се извештај о раду Планинарског савеза Београда за 2017. годину. 

Усваја се извештај о распоређивању и утрошку чланарине за 2017. годину. 

Усваја се финансијски извештај за планинарску кућу „Тара“ на Тари  за 2017. годину. 

Сви извештаји чине саставни део ове одлуке.  

 

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  Скупштина је једногласно донела следећу 

 

                                                                        О  Д Л У  К У  

                                                          

Усваја се 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. 

 

 

 

 

 

 



Тачка. 11. 

 

Након краће дискусије Скупштина је једногласно донела следећу 

 

                                                                          О  Д  Л  У  К  У  

 

Усвајају се  Критеријуми о расподели буџетских средстава за 2018. годину како следе: 
Средства из буџета Града Београда намењена за суфинансирање основног годишњег програма 
Савеза за спортски развој талентованих спортиста и унапређење  квалитета рада са њима у 
2018., могу добити само планинарска друштва - клубови и специјализовани одсеци, који су 
удружени у Планинарски савез Београда и који су уредно конкурисали по објављеном 
конкурсу, а у складу са Правилником о организовању и извођењу планинарских акција 
Планинарског савеза Београда.  
Висина планираних средстава за 2018. годину је на нивоу прошлогодишњих. 
 
Захтеви за суфинансирање из основног програма активности ПСБ-а, који не испуњавају 
следеће критеријуме, неће се узимати у обзир. 
 
 КРИТЕРИЈУМИ: 

- Програми организовања такмичења у планинарско-спортским дисциплинама за млађе 
категорије -  (46,5%) 

- Рад планинарско-спортских школа - (10,9%). 
- Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова – (10%) 
- Програм припрема спортиста – 3,7% 
- Програм прегледа и тестирања спортиста – (1,7%) 
- Набавка опреме, справа и реквизита намењених млађим категоријама, који повећавају 

њихову безбедност – (10%) 
- Остале планинарске активности 17,2 % 
-     Трошкови канцеларије не могу бити већи од 15% од укупно планираних средстава. 

 
Приоритете за финансијску подршку имају планинарска друштва - клубови и специјализовани 
одсеци који у свом захтеву за суфинансирање предлажу програме којима су обухваћене млађе 
категорије планинара – спортиста, као и програме који обухватају стручно оспособљавање, 
усавршавање и припрему кадрова за рад са млађим категоријама планинара - спортиста.  
Планинарским друштвима - клубовима и специјализованим одсецима, којима су одобрени 
програми за суфинансирање, неће бити уплаћена средства уколико се не придржавају 
Правилника о организовању и извођењу акција ПСБ-а, а посебно када су у питању рокови за 
подношење пријава, начин организовања, безбедност извођења и подношење извештаја о 
одржаној акцији. 

 
Тачка. 12. 

 

Оцену рада Планинарског савеза Београда за 2017.годину, 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).  

Ове године савез је радио много боље него претходне године. Ове године смо за ову 

Скупштину припремили и вама доставили материјал за скоро сваку тачку дневног реда. 

На основу тако достављених материјала могли сте да се благовремено упознате са 

комплетним радом савеза. Зато предлажем оцену исту као и прошле године и то 

«ЧЕТВОРКУ». 

 

 

 

 



                                                                   О  Д  Л  У  К  У  

 

Рад Планинарског савеза Београда  за 2017. годину оцењује се врло добром оценом (4). 

 

Тачка. 13. 

 
 

Након образложења председника Милисава Чепића, и предлога Управног одбора због 

неактивности у претходне две године, односно давањем оставке ( Бобиша Мариновић) и 

краће дискусије, са једним гласом против и два уздржана Скупштина је једногласно донела 

следећу 

 

                                                               О  Д  Л  У  К  У  

 

Разрешавају се чланства у Управном одбору због неактивности у претходне две године, 

односно давањем оставке следећи чланови Управног одбора: Јелена Кузмановић, 

Бобиша Мариновић,Ђорђе Матевски и Милица Тубин. 

 

О начину избора нових чланова Управног одбора,односно замене разрешених 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. 

Председник је након дискусије дао предлог да се уместо разрешених чланова именују други 

чланови Управног одбора,за које су предлоге дали Друштва односно Клубови.  

 

Након спроведене дискусије и донете одлуке о јавном гласању Скупштина је већином гласова 

донела следећу 

 

                                                             О  Д  Л  У  К  У  

 

1. За новог начелника, уместо досадашњег Бобише Мариновића, једногласно је 

изабран Горан Бошковић из ПД „Железничар“ Београд. 

2. За члана Управног одбора уместо Јелене Кузмановић, једногласно је изабран Рајко 

Јаковљевић, планинарски водич из ПСД „Копаоник“, 

3. За члана Управног одбора, уместо досадашњег Ђорђа Матовског, једногласно је 

изабрана Симонида Драгаш, спелеолог, тренутно начелник СОБ, 

4. За члана Управног одбора , уместо Милице Тубин, са једним гласом уздржаним  

изабрана је Нада Доброта, СПК „Гецо“. 

 

Тачка. 14. 

 

Предлог одлуке о висини годишње чланарине и распореду прикупљених средстава за 

2018.годину прочитао је потпреседник Стеван Јовичић. 

Извештај - преглед уплата чланског доприноса за 2017. годину дат је у прилогу. 

 

. 

Након краће дискусије Скупштина је једногласно донела следећу 

 



                                                                   О  Д  Л  У  К  У  

 

Усваја се одлука о висини годишње чланарине и распореду прикупљених финасијских 

средстава за 2018.годину. Текст одлуке 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 решено, 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. 

Предложио је да се информације у вези жалбе ПСБ и реализације Споразума и Уговора са 

ПСД «Копаоник» које су презентиране  на овој Скупштини усвоје и да се овласти Управни 

одбор да настави са поступком реализације права из наведених самоуправних аката, како би 

се на сваки дозвољени начин дошло до реализације законских и уговорних права 

Планинарског савеза Београда, посебно на расподели добити у складу са сувласничким 

односом уговорних страна. 

Након дискусија по овом питању Скупштина је донела следећу 

 

 

 

 



                                                                 О  Д  Л  У  К  У  

 

Саглашавамо се са до сада предузетим мерама и поднетом жалбом  надлежним 

органима ПСК «Копаоник» у вези остваривања сувласничких права и расподели 

добити и припадајућих лежаја ПСБ у Планинарском дому «Копаоник» на Копаонику. 

Овлашћују се председник савеза и Управни одбор  ПСБ да наставе поступак и да воде 

преговоре са ПСК «Копаоник» до коначне реализације уговорних права и да о 

предузетим активностима обавештавају своје чланице. 

                    

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: 

 

                                                    1.  ______________________ 

                                                  Рада Брајковић 

 

                                                     2.  _____________________ 

                                                              Срђан Тарбук  


