
ЗАПИСНИК
са 26.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 20.10.2014. године у
просторији ПК “Победа” у улици Мачванска 8 у Београду.
Присутни  чланови  Управног  одбора:   Милан  Лончар,  Миломир  Ћировић,  Славо
Глушчевић, Стеван Јовичић, Тихомир Војиновић и Слободан Жарковић (закаснио).
Одсутни  чланови  Управног  одбора: Бојан  Миловановић,  Петар  Бојић,  Радмило  Марић,
Предраг Загорац и Ненад Богдановић.
Седницу је отворио потпредседник ПСБ Милан Лончар у 17.10 часова. Како у том тренутку
није било кворума, договорено је да се сачека долазак Слободана Жарковића. Око 18 часова
то се догодило и констатујући да постоји кворум за доношење пуноважних одлука седница је
настављена.
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. Ситуација са планинарским домовима на Тари и Копаонику
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 усвојен без примедби.
У записнику са 24. седнице, који је усвојен на прошлој седници, је омашком на крају друге
тачке испуштен следећи текст: 

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

Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
E-mail: psbgd11@gmail.com



«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».

Записник са 25. седнице је усвојен уз две примедбе: 
1. У тачки 3. под 1.  на крају реченице треба додати: «До краја месеца остаје као обавеза
Стевану Јовичићу и Милану Лончару». 
2.  У тачки  8.  дописати:  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 3.
1. Укњижба дома на Копаонику није урађена. До краја месеца остаје и даље 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 председник ПСБ да обави
разговор са председником ОСС. 
3. Оријентиринг савез Београда такође за грејање дугује 24.000 динара. Овлашћују се Милан
Лончар и Слободан Жарковић 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.

Тачка 4.
У периоду између две седнице реализоване су следеће акције:
1. «Припреме јуниорских селекција за такмичење на природним стенама». 
2. Такмичење у планинарском трчању на Авали, (ПК ''Балкан'').
3. Такмичење у планинарској оријентацији на Рајцу, БГ лига. (ПК ''Победа'').
4. Завршено је такмичење у спортском пењању на природним стенама на Бељаници.



5. Планинарски трофеј Београда. (ПСБ и ПК ''Победа'').
Такмичење  у  планинарском  трчању,  првенство  Београда  (ПК  ''Железничар''),  није
реализовано.
Такмичење у планинарској  оријентацији ,  БГ лига,  Гоч, ПК Полицајац-Јосиф Панчић није
реализовано.
Начелник за планинарство ће накнадно предложити замене за ове активности.
Акција „Опремање алпинистичких смерова у Сићевачкој  клисури“,  коју је  АОБ требао да
реализује у првом кварталу, још није завршена. Обавезује се начелник да помогне и убрза
реализацију ове акције.
Извештај са табора планинара на Грбаји поново је разматран. Из извештаја који је веома штур
и  некомплетан  се  види  да  су  реализоване  само  пешачке  активности.  Код  опредељивања
финансијских средстава било је договорено да се на табору организују поред пешачких и
друге  планинарске  активности:  алпинизам,  спортско  пењање,  планинарско  трчање  и  др.
Поново  је  констатовано  да  овогодишњи  табор,  због  лоше  организације,  није  испунио
очекивања и програмска опредељења предвиђена за извођење и организовање Табора. 
Након дуже дискусије договорено је да начелник ПСБ обавести ПК Раднички да комплетира
извештај  и  достави  рачуне  уместо  признаница, како  би  могла  да  се  исплате  предвиђена
средства за суфинансирање те акције. 

Тачка 5.
У наредном периоду планиране су следеће акције:
1. Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката. (Спелеолошки одсек Београда). 
2. Почетни курс ГСС-а
3.  Ноћно планинарско оријентационо такмичење,  БГ лига  и  марш Ритопек – Авала,  ПСК
Авала.
4. Меморијални успон на Бјелашницу, (ПК Железничар)
5. Трошкови прегледа младих спортиста.

Тачка 6.
Планинарски дом на Тари
Стеван Јовичић, председник Комисије за планинарске домове обавестио је чланове УО о свом
боравку у планинарском дому на Тари у периоду од 13. до 16. октобра. Објекат је затечен у
истом стању као што је и остављен. Поставио је ново обележје ПСБ на улазна врата. Пут који
пролази поред дома се проширује и уместо коцке биће постављен асвалт. За прилаз дому биће
направљена широка рампа. У Бајиној Башти извршио је оверу решења из катастра. Обишао је
перионице у граду и сазнао да су цене прања и пеглања постељине повољне – 105 динара за
један комплет. За ћебад, зависно од састава, цене се крећу од 200 до 300 динара по комаду.
Издејствовао је да се дуг за воду умањи за више од 60%. Потребно је да се Дримско-лимској
хидроелектрани  пошаље  допис  за  отпис  тог  дела  дуга  због  застарелости.  Ту  обавезу  је
преузео на себе. Разговарао је и са Новицом, једним од кандидата за домара. Он је и даље
заинтересован али тек од пролећа следеће године.
Комисија  за  домове  се  састала  16.10.  и  размотрила  понуђени  уговор  од  Дримско-лимске
хидроелектране  за  дистрибуцију  воде.  Донета  је  одлука  да  се  исти  потпише  и  пошаље



понуђачу. Такође је договорено да се сви дугови сагледају и што пре измире а фиксни телефон
откаже. До зиме треба организовати још једну акцију и том приликом би требало поправити
шупу и  испразнити  просторију  где  се  налази  систем  за  грејање.  Инсталацију  за  грејање
прегледати и ако је могуће припремити за рад. Извршити дератизацију и дезинсекцију целог
објекта. Покренути сарадњу са планинарима и извиђачима из Бајине Баште. 
Остаје на  снази одлука да је  ноћење у дому без  постељине.  Према проценама за све  ове
активности (урачунавајући ту и дугове) потребно је обезбедити минимум 40.000 динара.

Планинарски дом на Копаонику
Комисија за домове била је у Рашкој али због измена законских прописа и увођење нотара
није  могла  са  постојећом  документацијом  да  реализује  укњижбу.  Дато  им  је  објашњење.
Потребно је да ПСК «Копаоник» донесе одлуку о поклону. Поред одлуке треба обезбедити
власнички лист и докуменат о књиговодственој вредности дома. Сва та документа треба да се
предају нотару у Рашкој, на основу којих он саставља потребан уговор.
Ако све ово буде у реду онда би укњижба дома могла да се обави до краја месеца.
Стеван Јовичић је изнео неке нејасноће око објеката које ПСК Копаоник није укњижио и
бојазан да ће се то превидети код састављања уговора и умањити наш сувласнички удео.
Предложио је да се оде на лице места и види фактичко стање.
Што  се  Правилника  о  раду  дома  тиче  ПСБ  је  свој  предлог  тог  документа  предао  на
разматрање  ПСК  Копаоник.  Они  су  дали  своје  примедбе.  Комисија  за  дом  је  проучила
примедбе и Предлог правилника кориговала. У међувремену ПСК Копаоник је израдио свој
Правилник о раду Одбора за дом. Због насталих разлика потребно је да се сазове састанак обе
комисије, коме би присуствовали председници ПСБ и ПСК Копаоник. 

Тачка 7.
Ова тачка није разматрана.

Тачка 8.
Пошто седницама УО ПСБ у овој години не присуствује један број чланова, што често доводи
у питање одржавање седница због  недостатка  кворума и одлагање па  чак и не  решавање
неких битних питања за рад ПСБ, одлучено је да се одржи посебна седница на којој би се
анализирао рад УО. Задужује  се Секретаријат да припреми потребне материјале и одреди
термин одржавања седнице.

Седница је завршена у 21,30 часова.

Записничар Потпредседник ПСБ
Станоје Стојковић Милан Лончар


