
ЗАПИСНИК
са 30.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 09.03.2015. године у
просторији ПК “Железничар” у улици Булевар Михајла Пупина 165а у Н. Београду.
Присутни  чланови  Управног  одбора:   Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Миломир
Ћировић,  Стеван  Јовичић,  Петар  Бојић,  Радмило  Марић,  Ђорђи  Матовски,  Тихомир
Војиновић, Славо Глушчевић, Драгана Рајбловић и Соња Павловић.
Одсутни чланови Управног одбора: 
Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.00 часова,  констатујући да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 29. седнице.
3. Преузете обавезе
4. Извештај са реализованих акција
5. Најава наредних акција 
6. Формирање Начелништва
7. Разматрање измена и допуна Пословника о раду УО
8. Разматрање понуде Пословног простора општине Нови Београд
9. Дом на Тари – пристигла дуговања за утрошену електричну енергију 
10. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Записник са 29. седнице усвојен једногласно.

Тачка 3.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 

Тел: 062/211-017
E-mail: psbgd11@gmail.com



1. Укњижба дома на Копаонику остаје и даље обавеза комисије у саставу Слободан Жарковић,
Стеван Јовичић и Милан Лончар. За наредну недељу договорен је састанак са председником
ПСК «Копаоник» Зораном Николићем. Очекује се брзо решење овог проблема.
2. Оријентиринг савез Србије дугује по уговору, за трошкове грејања. 
Договорено је да се до краја ове недеље ОСС пошаље допис са захтевом да се изјасни. У
супротном предузети друге мере.
3. Планинарски савез Србије није одговорио на наш допис у вези безбедоносних проблема на
такмичењима у спортском пењању. Одустаје се од тражења одговора јер је у међувремену
изабрана нова  Комисија за спортско пењање.
4.  Седница Секретаријата  није  одржана.  Слободан Жарковић из  објективних разлога  није
успео да у датом року закаже и одржи седницу. Остаје и даље обавеза а теме су: састанак са
председницима клубова и разматрање предлога за допуну Начелништва новим члановима.
5.  Покретање  иницијативе  на  Скупштини  ПСС  за  решавање  проблема  суфинансирања
материјалних  трошкова  ПСБ  из  средстава  ПСС  добијених  продајом  маркица.  Слободан
Жарковић је рекао да се о томе није говорило на Скупштини али да је имао консултације са
неким регионалним планинарским савезима и да ће то питање бити накнадно покренуто.

Тачка 4.
Извештај са реализованих акција поднео је начелник Миломир Ћировић. У периоду до ове
седнице реализоване су следеће акције:
1. „Течај турно скијања“, у организацији ГСС.
2. „Планинарски подмладак Београда на Рајцу“ у организацији ПК „Раднички“.
Извештај о реализованој акцији је доставио само ГСС.
У току су следеће акције: 
1. ''16. зимска школа високогорства'' у организацији ПК ''Железничар'',
2. „Основна школа планинарске оријентације“, у организацији ПК „Победа“ ,
3. „Почетни зимски алпинистички течај“, у организацији АОБ и  
4. „Набавка спелеолошке опреме“,  у организацији СОБ.

Тачка 5.
Најава наредних акција:
1. „Сећање на Звонка Блажину“ – зимски успон на Маглић у организацији ПК „Победа“.
2. Основни курс спелеологије, у организацији СОБ
3. Отворено првенство Београда у турно скијању, у организацији ГСС и
4. „Планинарски подмладак Београда на Космају“, у организацији ПК „Гребен“.

Обавезује се Начелник да обавести ПК „Гребен“ да у позивном писму измени првобитни
назив акције,  односно уместо „Гребенчићи на Космају“  да стоји „Планинарски подмладак
Београда на Космају“.

Тачка 6.
Формирање Начелништва.
Нови термин одржавања седнице Секретаријата договорен је за 25. март 2015.



Предлог Тихомира Војиновића да се свака изведена акција бодује за планинарски вишебој,
изазвала  је  дискусију у  којој  су учествовали  Милан Лончар,  Стеван  Јовичић  и  Слободан
Жарковић. На крају дискусије закључено је да предлог није применљив за акције које су већ
реализоване. Потребно је да се акције унапред најаве као такмичарске. Констатовано је да ни
Такмичарска комисија није комплетна и да је то задатак који се мора што пре решити.
Славо Глушчевић је поставио проблем недефинисаних критеријума за расподелу буџетских
средстава.
Договорено је да Начелник до краја априла 2015. припреми предлог критеријума.
Стеван Јовичић је предложио да се Комисија за дом попуни новим чланом, пошто је Бојан
Миловановић поднео оставку. На његов предлог, УО је за новог члана једногласно изабрао
Станоја Стојковића.

Тачка 7.
Пословник о раду УО.
Предлог измена и допуна Пословника о раду УО био је дванаест дана пре седнице прослеђен
свим члановима  УО.  На  седници није  било  никаквих  примедби  па  је  Пословник  усвојен
једногласно.
Тихомир  Војиновић  је  предложио  да  се  измени  и  допуни  Правилник  о  организацији  и
извођењу планинарских  акција.  Договорено  је  да  се  о  томе  обавести  Станиша  Јовановић
председник Комисије за нормативна акта.

Тачка 8.

Разматрана је  понуда ЈП Пословни простор општине Нови Београд.  На захтев  ПСБ да се
коригује понуђена комерцијална цена закупа, ЈП Пословни простор општине Нови Београд
одговара да ће у наредном периоду бити усаглашавање цена са одлуком града Београда али да
се у међувремену ПСБ мора изјаснити да ли прихвата понуђени простор и цену закупа.
Договорено је да се сачека усаглашавање цена на нивоу града Београда. 
Слободан Жарковић је упознао чланове УО о свом учешћу у раду градске Скупштине на
формирању Цивилне заштите,  где  је  између осталог  било  и  речи  о  могућности добијања
простора за рад ПСБ. Идеја је да се ПСБ укључи у рад Цивилне заштите са неким програмом,
да ће за то добити одређена финансијска средства и неку просторију за рад.
Договорено је да се у међувремену прате конкурси слободних пословних простора за закуп на
сајтовима београдских општина.

Тачка 9.

Стеван  Јовичић,  председник  Комисије  за  дом  упознао  је  чланове  УО  са  пристиглим
дуговањима за утрошену електричну енергију за планинарски дом на Тари. Дугови се воде у
два термина, пре оснивања ЕПС снабдевања и после тога. Има неких нејасноћа и неслагања у
висини дуговања па је од ЕПС снабдевања затражено објашњење. У истом акту указано је и
на чињеницу да није потписан уговор између ПСБ и ЕПС снабдевања о испоруци електричне
енергије.



Са терена је добијена информација да је ветар отворио један прозор на дому и да постоји
могућност да се навлаже под и зидови јер су временски услови на Тари јако неповољни.
Стеван Јовичић је предложио да, док се не реши питање домара, кључ да једној жени која
живи близу дома а иначе је кандидат за домара. Она би, до избора домара, водила бригу о
дому без  прејудицирања да ће  бити изабрана за домара.  Такође је  саопштио да  је  урађен
календар коришћења дома, и то:
- за ускрс Бојан Миловановић
-за 1. мај Станоје Стојковић,
- за 30. мај Драгана Рајбловић и 
- Стеван Јовичић, термин ће накнадно објавити.
После краће дискусије договорено је да се убрза рад на избору домара. 
На питање Тихомира Војиновића да ли дом могу да користе чланови КАУП-а, одговорено је
да у складу са раније донетом одлуком УО Планинарску кућу на Тари могу користити само
чланови  ПСБ,  а  да  по  стављања  у  пуну  функционалност  и  усвајању Правилника  за  рад
Планинарске куће на Тари могу као спортски објекат користити сви спортисти у складу са
овим Правилником.
Било је речи о обнови и уређењу дома. Као добро урађен посао дат је пример обнове дома на
Стражилову. Потребно је да се успостави контакт са људима из ПК Стражилово и преузму
њихова добра искуства.
Соња Павловић је предложила да се покрене акција под слоганом „Хајде да оживимо дом на
Тари“. Идеја је да клубови, чланови Савеза, од сваког учесника акција из њиховог календара
затраже одређени допринос за обнову планинарског дома на Тари.
Радмило Марић је, имајући у виду своје искуство,  рекао да таква акција неби имала успеха.

Тачка 10.
Текућих питања није било.

Седница је завршена у 20:10 часова.

Записничар Председник ПСБ,
Станоје Стојковић Слободан Жарковић


