
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 

Са редовне скупштине Планинарског савеза Београда (ПСБ) одржане 31. јануара 2019. 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 7, ПД ЖЕЛЕЗНИЧАР 5, ПСК КОПАОНИК 3, ПК ПОЛИЦАЈАЦ-ЈОСИФ 
ПАНЧИЋ 1, ПК РАДНИЧКИ 2, ПК БАЛКАН 3, ПД ПТТ 1, ПСК АВАЛА 3, ПК АЛТИ 1, ПК 
ГРЕБЕН 1, СПК ВЕРТИКАЛ 1, ПК АС 1,  АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК 1. 
 
На основу извештаја верификационе комисије председник је констатовао 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 2018. 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 из чланарине   
г) 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 2018. годину, 
8. Доношење одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја о реализацији програма 

који је финансиран средстава градског буџета за 2018. годину, 
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9. Доношење одлуке о усвајању извештаја о раду ПСБ, о распоређивању и утрошку 
чланарине и финансијског извештаја за планинарску кућу Тара за 2018. годину,  

10. Разматрање предлога програма Савеза за спортски развој талентованих спортиста и 
унапређење квалитета стручног рада са њима у 2019. 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 2019. 
годину за програм рада са спортским талентима,  

12. Доношење оцене о  раду Савеза за 2018. годину, 
13. Доношење одлуке о разрешењу неактивних чланова и избору нових чланова Управног 

одбора, 
14. Доношење одлуке о висини годишње чланарине за 2019. годину и распореду 

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

„Копаоник“, 
16. Текућа питања. 

 
 

Тачка. 1. 
 

Председник Милисав Чепић 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 Милан Лончар (ПСК 
Победа).  
Верификациона комисија: Миломир Ћировић - ПД ПТТ,  Горан Бошковић (ПД 
«Железничар» Београд)  и Јармило Соботка  (ПД «Железничар» Београд);  
Записничар, техн. секретар, Станоје Стојковић  (ПСД «Копаоник»). 
Оверачи: Петар Бојић (ПД «Железничар» Београд); и Горан Бошковић (ПД «Железничар» 
Београд). 
Изборна комисија није потребна. 
Председник је дао на дискусију предлог радних тела. На овај предлог није било примедби па 
је Скупштина једногласно 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. Милан Лончар, члан, 
Б)  Верификациона комисија: 
      1. Миломир Ћировић, председник, 
      2. Горан Бошковић, члан, 
      3. Јармило Соботка, члан, 
Г)  Записничар: 
      Станоје Стојковић, технички секретар, 
Д) Оверачи записника: 
     1. Петар Бојић,  
     2. Горан Бошковић, 



  
Тачка. 2.  

 
Извештај верификационе комисије поднео је Миломир Ћировић, председник,  који је, на бази 
потписа  присутних представника, објавио да Скупштини присуствују 30 представникa (од 
укупно 45) 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 је предложен исти је као и што је усвојен и прошле године. 
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.  
 
Планинарски савез Београда, сваке године, почетком другог квартала, расписује конкурс за 
суфинансирање активности и доставља га клубовима/друштвима. Клубови/друштва у 
предвиђеном року достављају своје предлоге активности. На основу предлога, које 
клубови/друштва достављају, дефинише се план активности ПСБ за наредну годину. У 2018. 
години није реализована једна активност из објективних разлога. Неутрошена средства, у 
висини од 49.342,00 динара, враћена су у буџет града. 
У свом извештају посебно се осврнуо на проблем извештавања о реализованим активностима. 
Поједини клубови траже да им се унапред уплате опредељена средства за реализацију 
активности а кад треба да доставе извештај и правдање трошкова са адекватним рачунима 
онда касне са извештајима, достављају непотпуну финансијску документацију или 
недостављају другу тражену документацију. 
Секретаријат за спорт и омладину града Београда пооштрио је контролу извештаја и пратеће 
документације. У вези тога израдили су ново Методолошко упутство за подношење завршног 
извештаја о реализацији програма који се суфинансирају из буџета Града. Све активности 
које су финансиране морају бити реализоване у датом року, сви трошкови морају бити везани 
за услуге или робу која је набављена у периоду када је активност реализована.  
Трошкови за услуге или робу која је набављена у периоду који претходи почетку реализације 
програма или у периоду након завршетка реализације програма, без обзира на то када је издат 
рачун или када је реализовано плаћање, не сматрају се наменским и не могу се признати. 
Структура трошкова која је дефинисана за сваку активност мора да се поштује. Одступања су 
дозвољена до 10%. 
Управни одбор заседао је 7 пута а секретријат 9 пута. 



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 из чланарине, поднео је председник 
Милисав Чепић.  
Извештај је дат у прилогу, у целини. 
 
г) Финасијски извештај за планинарску кућу Тара, поднео је Стеван Јовичић. Извештај је дат 
у прилогу, у целини. 
 

Тачка. 5. 
 
а) Извештај Надзорног одбора поднео је Зоран Контић, председник Одбора. Рад ПСБ у 2018. 
години је био у складу са Статутом и Законом о спорту. Један састанак НО био је посвећен 
расправи по одлуци Управног одбора ПСБ којом је од ПСД „Копаоник“ захтевана исплата 
добити за 2015, 2016 и 2017. годину,  и да су се сагласили да се проблем исплате наведене 
добити  оствари преко суда. За наведену удлуку НО гласали су: 2 гласа ЗА и 1 УЗДРЖАН. 
 
б) Веће части у 2018. години није имало ни један случај за решавање па није било потребе да 
се састаје. Извештај је мејлом доставио Никола Татар, председник Већа части, који је због 
раније заказаних обавеза био службено одсутан. 
 

Тачка. 6. 
 

Председник је потом дао све извештаје на дискусију.  
Миланка Арсић (ПСК „Балкан“) сматра да као један од критеријума за расподелу буџетских 
средстава треба да буде и висина чланарине која се уплаћује Савезу. План активности Савеза 
треба да се на време доставља клубовима/друштвима како би они могли да их планирају у 
свом календару. 
Борис Мићић (ПСК „Победа“) похвалио је рад органа Савеза у овом сазиву. Сматра да је 
увођење чланарине за чланове Савеза била добра одлука, али примећује да је већина уплаћује 
у другој половини године. Можда је то разлог што Савез није могао да планира нека 
инвестициона улагања. 
Милан Лончар (ПСК „Победа“) је подржао дискусију Миланке Арсић у вези за критеријума 
за расподелу буџетских средстава. Клубови који имају мали број чланова (испод 30) а на 
такмичењима (планинске, авантуристичке трке) доведу више стотина такмичара, пита се чији 
су то чланови, јесу ли они из планинарске организације или не. Савез треба да води рачуна да 
финансира клубове који реализују такмичења са планинарима а не са такмичарима из других 
спортова. Похвалио је рад Комисије за планинарске домове али је ставио примедбу што 
преостала средстава од прихода дома није употребљан за улагања у дом. 
Стеван Јовичић (председник комисије за планинарске домове ПСБ) је дао финансијски 
преглед коришћења планинарске куће „Тара“ од 2014 – 2018. године и констатовао да је тек 
последње године био позитиван салдо. Због кашњења уплата чланарине и непознатог биланса 
на крају године нису били сигурни да ли ће уопште бити финансијских средстава за 
инвестициона улагања. За 2019. годину планирано је инвестиционо улагање. Изградиће се  
пољски мокри чвор и ново степениште на улазу у планинарску кућу „Тара“ на Тари. За то је 
планирано 56.000,00 динара. 



Милан Лончар је поставио питање о томе где су приходи Савеза од планинарског дома на 
Копаонику. 
Милисав Чепић, председник ПСБ је рекао да ће о томе бити више речи у тачки број 15 
дневног реда. 
Зоран Контић (председник Надзорног одбора ПСБ) је предложио да се одржи састанак са 
планинарским клубовима/друштвима у вези финансирања активности на којима има мали 
број планинарских такмичара у односу на такмичаре из других спортова. Питање је да ли 
треба улагати у такмичаре који нису чланови планинарских организација учлањених у 
Планинарски савез Београда. 
Драгана Рајбловић (председник СК „Алти“) је рекла да организација такмичења од стране 
њеног клуба није била условљена да такмичари буду само чланови планинарских 
организација учлањених у Планинарски савез Београда. Понудила је да активности свога 
клуба за 2019. годину повуче уколико то ова Скупштина одлучи. 
Миланка Арсић (ПСК „Балкан“) сматра да на такмичењима могу да учествују и такмичари 
из других спортова али да већина буду из планинарства. 
Дејан Вучковић (ПК „АС“), је мишљења да се средства клубовима/друштвима уплаћују 
авансно а да се по завршетку активности и добијеног извештаја утврди да ли је активност 
изведена према плану и да ли су финансијска документа у реду. Ако је све у реду да се 
клубу/друштву исплате преостала средства, у супротном клуб/друштво да Савезу врати 
уплаћени аванс. Клубову који доведу више стотина такмичара од котизације имају добар 
приход. 
Након ових дискусија приступило се доношењу одлука о усвајању извештаја. 
 

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 2018. годину. 
 
                                                                         Тачка 8. 
 
Скупштина је једногласно донела следећу 
 
                                                                       О  Д Л  У  К  У  
 
Усваја се  Годишњи финансијски извештај о реализацији програма који је финансиран 
средствима градског буџета за 2018. годину. 
 
                                                                         Тачка 9. 
 
Скупштина је једногласно донела следећу 
 
                                                                       О  Д  Л  У  К У  
 
Усваја се извештај о раду Планинарског савеза Београда за 2018. годину. 
Усваја се извештај о распоређивању и утрошку чланарине за 2018. годину. 



Усваја се финансијски извештај за планинарску кућу „Тара“ на Тари  за 2018. 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 2019. години, који се кандидује за финансирање средствима градског буџета, 
образложио је председник Милисав Чепић (програм Савеза дат је у прилогу). Нагласио је да 
је Секретаријат за спорт и омладину града Београда, недељу дана пре почетка ове 
Скупштине, послао решење у коме се Планинарском савезу Београда за 2019. годину 
опредељују додатна средства за овај програм у износу од 140.000 динара, тако да је за 2019. 
годину укупни буџет за реализацију програмских активности Савеза 1.540.000 динара. Од тог 
износа 15% (231.000,00 динара) иде за материјалне торшкове а 1.309.000,00 остаје за 
планинарске активности. У консултацијама које је обавио Секретаријат Савеза договорено је 
да се та додатна средства определе за организацију нових три активности и то две: за 
такмичење у „планинарском вишебоју“ и једна за „радионицу планинарења“. Организација 
прве две активности додељена је Планинарском савезу Београда а треће ПК „Раднички“. 
У дискусији која се развила по овој тачки дневног реда стављена је примедба да је прекршен 
критеријум о расподели активности, односно да је један клуб добио више од три активности 
колико је максимално одређено. Такође је била и примедба да се клубовима који имају мали 
број чланова не опредељују иста или већа средства за реализацију активности. 
Након краће дискусије  Скупштина уз примедбу да се активност „Радионица планинарства“ 
додели начелнику планинарства ПСБ на одлучивање, 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 2019. 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 2019. 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 2019., 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 2019. годину је увећана за 140.000,00 динара у односу на  
прошлогодишња. 
 
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 -  (28,2%) 
- Рад планинарско-спортских школа - (12.22%). 
- Програм стручног оспособљавања и усавршавања кадрова – (14,13%) 
- Програм припрема спортиста – 12,22% 
- Програм прегледа и тестирања спортиста – (1,7%) 
- Набавка опреме, справа и реквизита намењених млађим категоријама, који повећавају 

њихову безбедност – (15,28%) 
- Суфинансирање клубова 16,42 % 
-     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 2018. годину, образложио је председник ПСБ 
Милисав Чепић. Рекао је да је годишњи план рада реализован уз доста труда и поред 
објективних тешкоћа (неповољни временски услови, смртни случајеви у породици и др).  
Ове године Савез је радио 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 2018. годину оцењује се врло добром оценом (4). 
 

Тачка. 13. 
 

Након образложења председника Милисава Чепића, и молбе Соње Павловић да због обавеза 
у породици и на послу даје оставку на месту члана Управног одбора, Скупштина је 
једногласно донела следећу 
 
                                                               О  Д  Л  У  К  У  
 
Разрешава се чланства у Управном одбору на лични захтев члан Управног одбора Соња 
Павловић. 
 



Председник је изнео предлог Алпинистичког одсека Београда да се уместо разрешене Соње 
Павловић  именује Марко Марковић за члана Управног одбора Планинарског савеза 
Београда.  
Након краће дискусије и донете одлуке о јавном гласању Скупштина је већином гласова 
донела следећу 
 
                                                             О  Д  Л  У  К  У  
 
За новог члана, уместо досадашњег Соње Павловић, једногласно је изабран Марко 
Марковић, Алпинистички одсек Београда. 

 
Тачка. 14. 

 
Предлог одлуке о висини годишње чланарине а за 2019.годину прочитао је потпреседник 
Стеван Јовичић. Предложио је да чланарина остане иста као у 2018.години, а да Управни 
одбор разматра и одлучује о трошењу ових средстава, и да се према могућностима 
неутрошена средства из 2018. године утроше за предложене инвестиције за Планинарску 
кућу „Тара“ на Тари.  
 
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 2019. годину. Текст одлуке дат је у прилогу. 
 

Тачка. 15. 
 

У оквиру ове тачке дневног реда Милисав Чепић је изнео проблем са ПСД «Копаоник» 
везано за проблем деобе заједничке добити остварене коришћењем планинарског дома на 
Копаонику, па је дао реч Стевану Јовичићу, потпредседнику ПСБ, који је иначе 
најзаслужнији што је овај објекат укњижен у Катастру Рашка. 
Стеван Јовичић .је образложио комплетан проблем са овим домом. Дана 27.01.2014. године 
ПСК „Копаоник“ и ПСБ  закључују Уговор о стицању и деоби заједничке непокретности, 
који је усвојен на Скупштинама  ПСК“Копаоник“ и ПСБ, у којем је прихваћена промена 
сувласништва на предметном објекту и припадајућем земљишту у односу 84,82% према 15,18 
% у корист ПСК “Копаоник“. 
Такође, ни по овом уговору ПСК “Копаоник“ није исплатио ПСБ ниједан динар од добити 
остварене коришћењем СПД „Копаоник“, иако је сваке године остваривао солидну добит. 
Приликом покретања поступка укњижења сувласничких делова СПД „Копаоник“ Основни 
суд у Рашкој је препоручио да се то учини уговором о поклону и на тај начин избегне вођење 
дуготрајног судског спора. 
Управни одбор ПСК „Копаоник“ је дана 14.12.2016. године донео одлуку о поклону 15,18% 
Скијашко-планинарског дома „Копаоник“ на  Копаонику. 
ПСБ је дана 06.04.2017. године донео одлуку о пријему  овог поклона.  
На основу ових одлука закључен је уговор о поклону и дана 27.04.2017. године Уговор о 
поклону је оверен у Основном суду у Рашкој и исти је предат Катастру у Рашкој ради 
укњижења сувласничких  делова. 



Катастар у Рашкој је решењем број 05-952-02-4-425/17-Ц од 08.06.2017. године  укњижио 
право својине на дому и целокупно земљиште са делом поседа 84,82% у корист ПСД 
„Копаоник“ и  и са делом поседа 15,18% у корист ПСБ. На ово Решење ПСД «Копаоник» је 
уложио жалбу која до данас није решена. 
Пореска управа – Филијала Краљево дана 19.07.2018. године  доноси решење број 087-432-
00-297/2017-01 о утврђивању пореза на поклон и наслеђе (пренос апсолутних права 2,5% на 
вредност сувласничког дела) у износу од 431.067,80 динара. 
Планинарски савез Београда нема средства за уплату пореза на поклон и наслеђе.  
Предузете су низ мера да се то питање реши. Тражили смо од Пореске управе одлагање 
плаћања овог пореза и евентуално плаћање у ратама. До данас нисмо добили одговор на наш 
захтев. Од Планинарског савеза Србије добили смо позајмицу од 350.000 динара.  
Од ПСД „Копаоник“ нема одговора о нашим потраживањима. 
Стеван Јовичић (председник комисије за планинарске домове) је изнео податке да је према 
извештају који је добио од Одбора за дом ПСД „Копаоник“ добит  за 2016 годину била око 
1.200.000,00 а за 2017. годину око 1.600.000,00  динара. Када се израчуна 15,18% од укупне 
суме добија се износ од  око 426.000,00 динара. Добит из ове две године  би била довољна да 
се плати порез ПУ. 
Зоран Контић (председник НО) изнео је следеће чињенице: Проблем са ПСД «Копаоник» 
траје деценијама. Као ранији председник ПСБ (у једном мандату) покренуо сам решавање 
овог питања. ПСБ је у изградњу планинарског дома на Копаонику уложио 25% од укупних 
средстава. Пошто су разговори око решавања проблема сувласништва ишли тешко, схватио 
сам да је једино судским путем могуће да се постигне решење. Тада нисмо хтели да то 
питање развлачимо по судовима. Понудили смо да се однос сувласништва измени на штету 
Савеза, тако да уместо 25% Савез добије 15,18%. Тај договор је требало да усвоје обе 
Скупштине.  Уследили су потом бесконачни састанци и договори око реализације овог 
проблема. Као што видите проблем није решен. Ја ово говорим као планинар члан 
планинарске организације учлањене у ПСБ. Мислим да је најбоље решење да се судским 
путем подели имовина, а средства добијена продајом уложити у планинарску кућу на Тари 
или купити неку некретнину у Београду за пословни простор Савеза. 
Милан Лончар (потпредседник ПСК «Победа») је сагласан са предлогом да се судским 
путем подели имовина. 
Матковић Владислав (председник ПСК «Победа») је нагласио да се порез мора под хитно 
платити јер ПУ не узима у обзир никаква одлагања нити жалбе и наплаћује камату за 
кашњење. 
Миодраг Вујановић (члан ПСД «Копаоник») сматра да информације нису онакве какве су  
изнете и да се ПСД «Копаоник жалио на решење катастра у Рашкој. Ради се о укњижби 
земљишта у погрешном проценту. Прво то треба да се реши. Нагласио је да је ПСД 
«Копаоник» недобитна организација и они немају никакве добити од Дома. 
Милисав Чепић (председник ПСБ) је одговорио да овде расправљамо о подели добити на 
пословање планинарског дома а не о питању укњижбе Дома и земљишта. Нагласио је да 
Надзорни одбор ПСД «Копаоник» покушава да овај проблем реши али је спутаван од 
руководства и органа управљања.У ПСД «Копаоник» владају ситносопственички интереси и 
да се остварена добит дели мањем броју одговорних људи, па како онда може да се исплати 
добит ПСБ-у. 
Милан Лончар је предложио да се одржи Ванредна Скупштина, рок 3 месеца, само по овом 
питању. 



Милисав Чепић је предложио да Скупштина овласти УО ПСБ да размотри решења за 
наплату сувласничког дела добити остварене коришћењем планинарског дома «Копаоник», 
односно покретања судске наплате потраживања, а ако то није целисходно покретања судске 
поделе имовине или продаје сувласничког дела имовине. У случају последња два решења у 
року од три месеца одржи Ванредну скупштину само по овом питању. 
 
Скупштина је прихватила овај предлог. 
 

Тачка. 16 
 

Зоран Контић је изјавио да је Туристичка инспекција вршила контролу у неколико 
планинарских организација у Београду. Након тога било је пар састанака где су размењена 
искуства и нека решења по том питању. ПСС ће направити једно Упутство за рад 
планинарских организација везано за поштовање одредби Закона о туризму који се односе на 
реализацију планинарских активности ван Београда у којима се користе превозна средства и 
други туристички објекти. Од Министарства трговине, туризама и телекомуникација и 
Министарства за спорт и омладину тражићемо тумачења чланова Закона о туризму који се 
тичу активности планинарске организације. 
Служба водича организује обуку за три категорије и то за 3, 2 и 1б категорију. Такође 
организована је и обука за ферате и леднике. 
Формирана је Комисија за контролу рада водича. Покренут је дисциплински поступак против 
једног водича. Упозорили смо клубове да не дозвољавају да се у програм активности 
стављају акције које ће водити некомпетентни водичи. 
                   
Скупштина  је завршила са радом у 20,15 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. 
 

 


