
ЗАПИСНИК

са  24.  sеднице Управног  одбора планинарског  савеза  Београда одржане 21.07.2014.  године у
просторији ПК “Победа” у улици Мачванска 8 у Београду.

Присутни чланови Управног одбора:  Милан Лончар, Бојан Миловановић, Миломир Ћировић,
Славо Глушчевић, Стеван Јовичић и Петар Бојић.
Одсутни чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Тихомир Војиновић, Радмило Марић,
Предраг Загорац и Ненад Богдановић.
Остали присутни: Соња Павловић, члан АОБ, Драгана Рајбловић, председница ПК “Алти”

Седницу је отворио потпредседник ПСБ Милан Лончар у 17.15 часова, констатујући да постоји
кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање дневног реда
2. Разматрање и усвајање предлога програма активности ПСБ за 2015.
3. Разно.

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Радна група у саставу: Бојан Миловановић, начелник ПСБ, Милан Лончар, потпредседник ПСБ
и Миломир Ћировић, члан УО, на састанку, одржаном у петак 18. јула, разматрала је пристигле
пријаве на конкурс за план активности ПСБ за 2015. Од пристиглих 34 пријава, 25 је прихваћено.
За такмкичарске активности пристигао је мањи од очекиваног броја пријава (ПСК Копаоник, ПК
Железничар и ПК Полицајац-Јосиф Панчић, нису дали пријаву за такмичење). Нису прихваћени
следећи предлози активности:

1. Промоција планинарства у основним школама (ПК “Балкан”)
2. Опремање алпинистичких смерова – Ресава (АОБ)
3. Такмичење у планинарском трчању – Космај (ПК “Балкан”)
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4. Женска и мушка авантуристичка тура на локацији Тара (ПК “Алти”) 
5. Женска и мушка авантуристичка тура на локацији Сврљишке планине (ПК “Алти”)
6. Турно - скијашка тура – гребеном Старе планине (ГСС)
7. Набавка опреме (ПК “Гребен”)
8. Шетњом до здравља (ПД “Вис” Лазаревац)
9. Планинарска акција за децу основног школског узраста – Борања (ПД “Вис” Лазаревац)

У дискусији по овом питању Драгана Рајбловић је дала сагласност да ПК “Алти” организује
планинску трку на локацији Кошутњак уместо на локацији Тара односно Сврљишке планине,
према Правилнику ПСС, као и да се трка уведе у лигу Београда.
Соња  Павловић,  члан  АОБ  поднела  је  приговор  због  предлога  радне  групе  да  се  акција
“Опремање алпинистичких смерова на подручју Ресаве” не уврсти у календар активности ПСБ
за  2015.  Потпредседник  ПСБ  је  у  одговору  на  приговор  рекао  да  се  члан  УО  из  АОБ-а  у
последње две године јако мало појављује на седницама УО и ПСБ нема довољно информација о
раду АОБ. Најавио је да ће се направити једна анализа рада одсека. Што се конкретне акције
тиче, радна група из предлога АОБ није могла да установи за шта би се конкретно утрошила
средства, па предлог није прихватила.
Након краће дискусије и додатних објашњења, члана АОБ, Соње Павловић, чланови УО су се
сагласили да се предлог акције прихвати и уврсти у план активности ПСБ за 2015.
Акције које су у плану активности за 2014 биле пријављене за рекреативни програм, а у њима
углавном учествују млађе категорије, као што је познато ове године нису финансиране из буџета
града. Због тога је радна група прихватила да се те акције из рекреативног програма за наредну
годину  пребаце  у  редовни  програм  (Гребенчићи  на  Космају,  дечији  планинарски  камп  и
планинарска акција за децу основног школског узраста на Јавору).
Камп за децу, у организацији ПК “Раднички”, одржао би се на Голији. Овај предлог изазвао је
дискусију  у  којој  су  учествовали  Стеван  Јовичић,  Бојан  Миловановић  и  Миомир  Ћировић.
Питања су била: да ли постоји програм кампа, који Правилник прописује организацију кампа,
који је узраст деце, како ће камп да изгледа, која је локација, питање исхране, итд. После дуже
дискусије  и  додатних  објашњења  предлагача  одлучено  је  да  се  активност  прихвати.  Рок  за
израду елабората кампа је 1. септембар 2014.
«Одлучено је да се прихвати предлог радне групе уз наведене допуне. Обавезује се начелник за
планинарство да формулише ове допуне и ажурира Предлог плана активности за 2015 како би
могао да се у одређеном року достави Градском секретаријату за спорт и омладину».

Тачка 3. Није разматрана.

Седница је завршена у 19,30 часова.

Записничар:                                                                                                 Председник УО ПСБ:
Станоје Стојковић                                                                                         Слободан Жарковић


