
ЗАПИСНИК

Са 21. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 07.04.2014. године у 
просторијама у улици Џона Кенедија 19, Београд.
Присутни:
Чланови  Управног  одбора:  Милан  Лончар,  Петар  Бојић, Бојан  Миловановић,  Тихомир 
Војиновић, Миломир Ћировић, Стеван Јовичић, Предраг Загорац и Славо Глушчевић. 
Одсутни  чланови  Управног  одбора: Слободан  Жарковић, Радмило  Марић и  Ненад 
Богдановић.

Седницу  је  отворио  потпредседник  ПСБ  Милан  Лончар  у  17,15 часова,  констатујући  да 
постоји кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука. 
Предложио je следећи:

 ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање дневног реда,
2. Усвајање записника са 20. седнице
3. Преузете обавезе, 
4. Просторије,
5. Извештај о реализованим акцијама
6. Најава наредних акција 
7. Дом на Тари
8. Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.
Записник са 20. седнице УО, усвојен са следећим примедбама:
-  да у тачки 3., недостаје текст: УО је потврдио одлуку Збора СОБ о избору Ђорђи Матовског 
за начелника СОБ „Петар Бакић“.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Змаја од Ноћаја 9/4, 

Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
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- У тачки 9. уместо „Након краће дискусије једногласно је донета одлука да се њихов захтев 
прихвати“, треба да стоји: „Након краће дискусије једногласно је донета одлука да се њихов 
захтев прихвати и проследи НО на разматрање“.

Тачка 3.

Преузете обавезе које нису реализоване:
*  Укњижба планинарског дома на Копаонику, 
*  Статус планинарског дома на Тари,
*  Провера,  у  документима  архиве,  временског  трајања  одлуке  о  санкцијама  Драгану 
Павловићу,
*  Финансијске обавезе Орјантиринг савеза Београда и Србије према ПСБ,
*  Седиште – адреса ПСБ.
Милан Лончар је преузео обавезу да разговара са председником Оријентиринг савеза Београда 
о начину њиховог измирења дуга за грејање.

Тачка 4.
Проблем  са  просторијама  остаје  и  даље  нерешен.  Наш  захтев  да  да  добијемо  пословни 
простор од  СД Раднички разматран је  на њиховом УО.  Обзиром да се појавио још један 
корисник заинтересован за пословни простор УО СД Раднички одложио је доношење одлуке 
за 20 април 2014.
У међувремену треба поново покушати код Републичке дирекције за имовину. Задужују се 
Милан Лончар и Слободан Жарковић да ступе у контакт са овлашћеним лицем из Републичке 
дирекције за имовину.

Тачка 5.
У периоду до ове седнице УО реализоване су следеће активности: 
- зимска школа високогорства,
- Основна школа планинарске оријентације
- почетни зимски алпинистички течај
- Успон на Проклетије
- течај турно - скијања
- Отворено првенство Београда у турно - скијању
На Рајцу је 29. марта одржана рекреативна акција. Било је 45 деце од 5-12 и 13 одраслих.

Тачка 6.
Наредне активности:
1. почетни зимски алпинистички течај 
2. Основни курс спелеологије



3. Мајски спортски дан
4. такмичење јуниора на природним стенама
5. Набавка опреме за опремање смерова за такмичење у спортском пењању
Планирана планинарска трка на Космају у мају у организцији ПК Балкан није у календару 
ПСБ.
Досадашња сарадња са ПСС, у организацији такмичења јуниора на природним стенама, је 
прекинута. 
Славо  Глушчевић  тражио  померање  датума  одржавања  такмичења  јуниора  за  8.  јуни. 
Потребно  је  да  Управном  одбору  достави  писано  образложење.  ПСБ  ће  на  основу  тога 
упутити захтев за промену термина одржавања такмичења Градском секретаријату за спорт и 
омладину на одобрење.
Недостају елаборати ПК Железничара и ПК Копаоника.
ПК Раднички тражио ванредна средства за експедицију на Памир.
Комисија за такмичење (вишебој) није конституисана. Рок до следеће седнице УО.

Тачка 7.
Стеван Јовичић председник Комисије за дом поднео је извештај о радњама које су до сада 
предузете  и  које  ће  се  предузети  ради  решавања  статуса  планинарског  дома  на  Тари. 
Припремљена су сва документа осим оригиналног уговора са ПД Јавор. Слободан Гочманац је 
обећао да ће потражити оригинал у својој архиви. Ако га не нађе постоји могућност да се исти 
може пронаћи у суду у Бајној Башти. Договорено је да се обави разговор са Гочманцем који 
треба  да  закаже  састанак  са  овлашћеним лицима  у  општини Бајна  Башта.  Из  суда  треба 
добити све  потребне папире које  затим предати у катастар.  Ако све буде ишло по плану 
проблем би могао да се реши у току истог дана.
Поред  ових  послова  у  Бајној  Башти  треба  сазнати  колики  су  дугови  дома  за  утрошену 
електричну енергију, телефонске импулсе и воду.
Бојан Миловановић је предложио да се за 1. мај организује радна акција за уређење дома. Има 
пријављених око 30 људи. Сви који буду смештени у дому платили би смештај по цени коју 
УО одобри. Учесници би понели своје вреће за спавање.
После краће дискусије договорено је да се акција одобри. Кључ да узме један члан УО. По 
завршетку акције дом треба да остане у уредном стању. Цена смештаја је 300 динара по особи.

Тачка 8.
Тихомир Војиновић предложио да се за рад и одржавање дома ангажује неко лице.
Допис о безбедности на такмичењима јуниора на природним стенама треба поново доставити 
ПСС. 

Седница је завршена у 19,20 ч.



Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


