
ЗАПИСНИК
са 32.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 08.06.2015. године у
просторији ПК “Железничар” у улици Булевар Михајла Пупина 165а у Н. Београду.
Присутни чланови Управног одбора:  Слободан Жарковић, Милан Лончар, Стеван Јовичић,
Тихомир  Војиновић,  Славо  Глушчевић,  Соња  Павловић,  Драгана  Рајбловић  и  Ђорђи
Матовски.
Одсутни чланови Управног одбора: Петар Бојић, Радмило Марић и Миломир Ћировић
Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.30 часова,  констатујући да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука. 
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 31. седнице.
3. Преузете обавезе
4. Извештај са реализованих акција
5. Најава наредних акција 
6. Такмичење, такмичарски правилници, лиге, праћење, извештавање
7. Конкурсне пријаве за 2016
8. Рад са младим спортистима
9. Дом на Тари, Копаонику 
10. Разматрање Предлога измене правилника о организацији и извођењу планинарских 

акција
11. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Председник, Слободан Жарковић, се извинио члановима УО што због ванредних околности и
заузетости на  послу није  био  у  прилици да  организује  и  одржи састанак  секретаријата  и
редовну седницу УО.
Милан Лончар је изјавио да је недопустиво да се седнице одлажу у тренутку када је требало
да се разматрају важна питања рада Савеза, међу којима је најважније изналажење решења за
побољшљање незавидне финансијске ситуације у којој се Савез већ дуже време налази.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 

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



Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Записник са 31.  седнице усвојен једногласно са примедбом да у тачки 3 постоје две исте
реченице и да једну треба обрисати. Ради се о следећој реченици: «Договорено је да се у
одлуци о поклону припадајуће земљиште третира као земљиште дато у власништво, а не како
сада стоји као земљиште на коришћењу».

Тачка 3.
1. Укњижба дома на Копаонику остаје и даље обавеза комисије у саставу Слободан Жарковић,
Стеван Јовичић и Милан Лончар. 
Остало  је  само  да  се  напише  анекс  уговора,  везано  за  измену става  1  у  члану  5,  где  је
дефинисано да ПСБ има 13 кревета.
Договорено  је  да  Милан  Лончар  позове  председника  ПСК  «Копаоник»  и  затражи
информацију о томе да ли је УО ПСК «Копаоник» разматрао и одобрио измену става 1 у
члану 5 Уговора. Стеван Јовичић је задужен да уради анекс Уговора.
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.  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.
Нови термин је 22.06.2015. Место и време ће бити накнадно одређено.
4. Привремена Комисија у саставу: Зоран Контић, Тихомир Војиновић и Миломир Ћировић је
урадила Предлог  измена и  допуна Правилника о  организовању и извођењу планинарских
акција ПСБ и ускладила га са Законом о спорту.  Предлог измена и допуна није на време
достављен свим члановима УО па је његово усвајање одложено за наредну седницу.
5.  ПК  Гребен  из  Младеновца  је  извршио  измену  назива  активности  али  није  доставио
позивно писмо. Такође није доставио извештај о реализованој активности.
Обавезује се Слободан Жарковић да им достави допис их упозори их на неизвршену обавезу.
Рок за слање дописа 3 дана.
6. Начелник за планинарство Миломир Ћировић није доставио нове критеријуме за расподелу
буџетских средстава за реализацију плана активности у 2016. години.

Тачка 4.
Извештај  са реализованих акција поднео је  Станоје Стојковић.  У периоду до ове седнице
реализоване су следеће акције:
1. „Мајски спортски дан“, у организацији ПСК „Авала“,
2. „Отворено првенство Београда у турно скијању“ у организацији ГСС,
3. ''Планинарска авантуристичка трка БГ лига 1. коло'' у организацији СК ''Алти'',



4.  „Меморијал  сећање на  Звонка Блажину –  зимски успон на  Прењ“,  у  организацији  ПК
„Победа“ ,
5. „Планинарска авантуристичка трка БГ лига 2. коло“ у организацији ПК „Балкан“,
6. „Набавка опреме за спортско пењање“,  у организацији ОСП,
7. «Планинарски подмладак Београда-гребенчићи на Космају», у организацији ПК «Гребен»,
8. «Основни курс спелеологије», у организацији СОБ и
9. „Почетни зимски алпинистички течај“, у организацији АОБ је у току. 

Тачка 5.
Најава наредних акција:
1. ''Планинарска авантуристичка трка БГ лига 3. коло'' у организацији СК ''Алти''. 
2. Набавка опреме – Алпинистички одсек Београда
3. „Првенство Београда у спортском пењању – Бељаница“, у организацији ОСП
4. „Планинарски табор ПСБ – Грбаја 2015“, у организацији ПК „Раднички“

Такмичење у планинарској оријентацији, у организацији ПД ПТТ, није најављено.

Тачка 6.
Благоје Доброта урадио је Правилник такмичења за млађе категорије планинара. Такође је
урадио и потребне формуларе.
Договорено је да се Правилник у електронској форми проследи члановима УО.
Благоје Доброта је зaтражио да се уради база података такмичара у спортском пењању.
Тихомир  Војиновић  је  рекао  да  је  то  изводљиво,  потребно  је  да  УО  ПСБ  одобри  такав
пројекат.
Договорено је да се уради и Правилник за планинарско трчање. Задатак је поверен Драгани
Рајбловић. Стеван Јовичић је рекао да ПСБ има Комисију за израду правилника.

Тачка 7.
Конкурсне пријаве за активности у 2016 клубови и одсеци су дужни да доставе до 30. јуна
2015. године.
Основне  критеријуме  за  расподелу буџетских  средстава  за  2016.  урадиће  Милан  Лончар,
Слободан Жарковић и Миломир Ћировић. Рок је седам дана (15.06.2015).

Тачка 8.
За рад са младим спортистима неопходан је тренер са завршеним ДИФ-ом, а њих је јако мало.
Клубови су кључ за рад Савеза. Савез треба да створи амбијент и да људи који воде клубове
прате захтеве Савеза. Сваки клуб који има добар рејтинг имаће првенство у финансирању.
Потребно  је  да  се  више  пажње  посвети  раду са  младим  спортистима.  Закон  о  спорту  је
поставио нове захтеве. Потребни су школовани тренери а нема младих или их је јако мало. За
децу школског узраста потребно је организовати основне школе планинарства. 



Тачка 9.
Стеван Јовичић је поднео извештај о активностима око планинарске куће „Тара“ на Тари. 
Урађен је Правилник о коришћењу и раду планинарске куће „Тара“, затим дужности домара и
кућни ред.
На Тару се ишло два пута једном у априлу а други пут крајем маја. Ишли су Стеван Јовичић,
Миломир Ћировић и Раде Травица. Урађено је следеће:
-  реконструкција  водоводних  инсталација  у  водоводном  шахту  (поправка  шахте  и  замена
водомера који цури са сервисираним водомером)
- замена лустера у дневном боравку,
- демонтажа пулта у кухињи,
- препакивање материјала и опреме у простору шупе и котларнице ради стварања услова за
смештај резане грађе,
- прорезивање преграде између шупе и котларнице због мање дужине шупе од испоручене
грађе
- преузимање 2 м2 дрвене грађе од ЈП НП „Тара“ као надокнаду за посечена стабла борова,
- слагање дрвене грађе са нивелацијом и међупростором за њено сушење,
- демонтажа спратног кревета до прозора у соби бр. 3.
- урађена је књига гостију и др.
Одржан је и састанак са замеником директора ЈП НП „Тара“ о могућности препарцелисања
нашег  плаца  и  плаца  ЈП  НП  „Тара“  како  би  се  добиле  повољније  парцеле.  У  разговору
изражена  је  њихова  спремност  да  се  покрене  овај  поступак  и  договорено  је  да  се  ПСБ
писмено обрати ЈП НП „Тара“ са предлогом решења овог питања.
Контактиран је комшија који је затим дао сагласност за сечу једног стабла бора. Стабло је
исечено и стављено у шупу. Комшија је потом исекао још 5 стабала бора, тако да сада не
постоји ниједно стабло које би угрожавало безбедност планинарске куће.
Имамо проблем са ЕПС снабдевањем. Поднели смо захтев за уговор о испоруци електричне
енергије и решавање наслеђеног дуга. Нису нам дали уговор а дуг не можемо да платимо без
уговора.
Од свих кандидата за домара остао је само Симић Зоран. Остали су одустали.
Одржане су две планинарске акције. Прва од 9. - 11. маја ПК „Полицајац-Јосиф Панчић“. Тада
је продато неколико проспеката. Укупно за смештај и од проспеката зарађено је 4.900 динара.
Драгана Рајбловић је имала такмичење у планинарском трчању. За смештај учесника уплатила
је 4.400 динара.
За одржив рад планинарске куће до краја ове године потребно је да се месечно приходује
2.000 динара. Треба да се агитује по клубовима да организују одлазак на Тару и смештај у
планинарској кући „Тара“. 
Потребно је истражити могућност за добијање средстава из градског буџета за адаптацију
планинарске куће.
Комисија за домове се обавезује да уради финансијски план за рад планинарске куће до краја
2015. године и да га достави члановима УО на разматрање.
Договорено  је  да  се  са  човеком  из  Новог  Сада  уговори  састанак  и  разговара  о  закупу
планинарске куће или о некој другој опцији.
Порез на имовину за планинарску кућу Савез плаћа редовно.

Тачка 10.



Предлог измене и допуне Правилника је урађен али није на време достављен свим члановима 
УО. Тихомир Војиновић се обавезује да уради интегрални текст Предлога Правилника и да га 
достави свим члановима УО. Рок два дана.
Тиховир је замолио све чланове да му доставе евентуалне примедбе и предлоге на Предлог
Правилника. 
Следећа седница УО одржаће се 6. јула.

Тачка 11.
Поново је било речи о жалби Тихомира на одлуку ВЧ ПСБ. После краће дискусије договорено
је да Тихомир комплетан материјал и писмо ПК Радничког упути Већу части ПСБ на поновно
разматрање.

Седница је завршена у 21:30 часова.

Записничар Председник ПСБ,
Станоје Стојковић Слободан Жарковић


