
ЗАПИСНИК

са  25.  sеднице  Управног  одбора  планинарског  савеза  Београда  одржане  25.08.2014.  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, Тихомир Војиновић и Слободан Жарковић (преко скајпа).
Одсутни чланови Управног одбора: Петар Бојић, Радмило Марић, Предраг Загорац и Ненад
Богдановић.
Седницу је отворио потпредседник ПСБ Милан Лончар у 17.10 часова, констатујући да постоји
кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 23. седнице и 24. седнице
3. Преузете обавезе
4. Извештаји са реализованих акција
5. Најава наредних акција
6. Планинарски дом на Тари
7. Проблем обезбеђења просторија за рад ПСБ
8. План активности ПСБ за 2015
9. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.
Записник са 23. седнице није усвојен. У тачки 6 последњу реченицу у претпоследњем пасусу
треба изменити: уместо «Такмичење је одржано у новом термину...», треба да стоји «Такмичење
је одложено и биће одржано у неком другом термину.». У тачки 7, трећи ред уместо: «Копаоник
(ПК Јосиф Панчић», треба да стоји «Гоч (ПК Полицајац – Јосиф Панчић)». Последња реченица у
овој тачки се брише.
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У тачки 9 у другом пасусу уместо: У наводу је поменут председник Комисије ..., треба да стоји:
«У наводу су поменути као представници ПСБ Слободан Жарковић и Славо Глушчевић».
Измењени записник са 23 седнице биће усвојен на наредној седници УО ПСБ.

Тачка 3.
1. На укњижби дома на Копаонику није ништа урађено, остаје као обавеза до краја месеца.  До
краја месеца остаје као обавеза Стевану Јовичићу и Милану Лончару
2. Оријентиринг савез Србије дугује по уговору, за трошкове грејања, 51.000 динара. Обавезно да
се инсистира на реализацији овог дуга. Задужује се Станоје да обави разговор са председником
ОСС. 
3. Оријентиринг савез Београда такође за грејање дугује 24.000 динара. Задужују се Лончар и
Станоје за решавање овог дуга.
4. Планинарски савез Србије није одговорио на наш допис у вези безбедоносних проблема на
такмичењима у спортском пењању. Задужују се Слободан и Славо да упуте ПСС ургенцију за
одговор.
5. Обавезује се Слободан Жарковић да упути захтев УО и ВЧ ПСС за покретање поступка против
председника Комисије за спортско пењање ПСС Марка Ћирковића, због изношења неистина у
вези заједничке организације такмичења у спортском пењању на Бељаници.

Комисија за домове ПСБ је Комисиј  ПСК «Копаоник» упутила текст Предлога Правилника о
организацији, надлежностима и раду планинарског дома на Копаонику.

Тачка 4.
У периоду између две седнице реализована је само једна акција «Летњи планинарски табор на
Проклетијама». 

Тачка 5.
Најава наредних акција.
У наредном периоду планиране су следеће акције:

- Такмичење у планинарској орјентацији, БГ лига,  Гоч (ПК Полицајац -  ''Јосиф Панчић'').
(планирано за 05.-07.септембар, отказано за неки други термин).

- Такмичење у планинарском трчању, Авала. (ПК ''Балкан'').
- Такмичење у планинарској орјентацији, БГ лига. (ПК ''Победа'').
- Планинарски трофеј Београда. (ПСБ и ПК ''Победа'').
- Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката. (Спелеолошки одсек Београда). 

Такмичење у планинарском трчању, првенство Београда (ПК ''Железничар''), није реализовано.
Начелник за планинарство ће накнадно предложити замену за ову активност.

Тачка 6.
Планинарски дом на Тари
Стеван Јовичић, председник Комисија за планинарске домове је обавестио чланове УО да до 28.
јула 2014 нико није уложио жалбу на решење о укњижби планинарског дома на Тари. На сајту



катастра ажурирано је  решење о укњижби и тако је  ПСБ постао нови власник планинарског
дома.
Након  краће  дискусије Управни  одбор  ПСБ  је  донео  одлуку  да  се  планинарски  дом  на
Калуђерским Барама на Тари отвори и омогући коришћење планинарима Београда под следећим
условима:
1.      Планинарски  дом  ради  као  планинарска  кућа  у  којој  се  организују  преноћишта  без
постељине по цени од 200,00 динара по особи за ноћ.
2.      Планинарски дом се отвара само за акције које организује или чију организацију подржава
ПСБ.
3.      Дежурни у планинарском дому за време акције је искључиво члан УО ПСБ.
4.      Планинарски  дом  не  могу  користити  најављени  или  ненајављени  планинари  који  нису
учесници акција ПСБ. 
5.      Коришћење планинарског дома ће се регулисати Правилником који ће израдити Комисија за
планинарске домове а усвојити УО ПСБ.

Комисија се задужује да решење о укњижби овери као правоснажно. Такође је потребно да се сви
рачуни за воду, телефон  и електричну енергију што пре регулишу. 
Новофромирано  планинарско  друштво  «Јавор»  писмено  обавестити  о  промени  власника
планинарског дома.

Тачка 7.
Републичка  дирекција  за  имовину  је  одбила  наш  захтев-молбу  за  обезбеђењем  радних
просторија.
На конкурс за коришћење пословног простора општине Нови Београд као буџетски корисник
ПСБ није могао да учествује. Потребно је да се сачека реализација тог конкурса и ако након тога
остане неки празан простор ПСБ има шансе да  га  под повољнијим условима,  као  удружење
грађана, добије на коришћење.
Градској  дирекцији  за  имовинско  правне  послове  треба  упутити  нови  захтев  за  добијање
пословног простора за рад канцеларије и магацин за опрему.
Чланови УО не одобравају даље коришћење неадекватног и сувише малог простора на Новом
Београду.

Тачка 8.
Примедбе  Слободана  Жарковића  на  план  активности  ПСБ за  2015.  годину,  које  је  упутио  у
писаној форми свим члановим УО, се не могу прихватити јер је Предлог плана већ послат у
Градски секретаријат за спорт и омладину преко Спортског савеза Београда, изјавио је Милан
Лончар.  УО  је  на  претходној  седници  донео  одлуку  о  прихватању  плана  и  он  је  сада  на
разматрању у ГССО. Предложио је да се одлука УО не мења, а да се на Редовној Скупштини
ПСБ, која ће бити одржана у јануару, затражи корекција Плана.
После краће дискусије договорено је да се о овом питању УО не изјашњава.
Тихомир Војновић  је информисао УО  да  је  на  састанку   Управе ПК Раднички 19.06.2014.г. 
донета одлука које акције имају подршку за суфинансирање од стране ПСБ-а. То су: Подмладак
Београда  на  Рајцу,  Табор  планинара  на  Проклетијама  и  Меморијал  Звонку Блажини. Тада  је
одлучено да Александар Тијанић више не буде организатор Табора, а да ће се о организатору
договорити  накнадно.  Зато  је  Бојану Миловановићу постављено  директно  питање ко  је  њега



изабрао за организатора табора а он је одговорио да је то учинио УО ПСБ. На директно питање
када је Управа ПК Радничког изабрала његов камп за акцију за суфинансирање, одговор је био
да је био састанак УО ПК Радничког.
Милан Лончар је поводом допуне записника бр. 25 рекао: да му је жао што Бојан није присутан
седници и питао остале присутне да ли је неко стекао утисак да је Тихомир омаложавао Бојана
као личност и као другог представника из ПК Раднички. Констатовано је да нико од присутних
није стекао такав утисак.

Тачка 9.
Ова тачка није разматрана.

Седница је завршена у 19,40 часова.

Записничар:                                                                                                 Председник УО ПСБ:
Станоје Стојковић                                                                                         Слободан Жарковић


