
ЗАПИСНИК
са 34.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 31.08.2015. године у
просторији ПК “Победа”, Мачванска 8.
Присутни  чланови  Управног  одбора:   Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Тихомир
Војиновић, Славо Глушчевић, Миломир Ћировић и Стеван Јовичић.
Одсутни чланови Управног одбора: Петар Бојић, Радмило Марић, Соња Павловић, Драгана
Рајбловић и Ђорђи Матовски.
Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.50 часова,  констатујући да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука. 
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 33. седнице 
3. Преузете обавезе
4. Извештај са реализованих акција 
5. Најава наредних акција  
6. Припрема састанка са председницима клубова
7. Дом на Тари- жалба Јавора, дом на Копаонику 
8. Усвајање измена Правилника о орг. и извођењу планинарских акција.
9. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 

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



Записник са 33. седнице усвојен са једним гласом  против. У тачку 9. је унета измена да се
расправља о раду УО и статусу Тихомира Војновића.
 

Тачка 3.
1. Укњижба дома на Копаонику остаје и даље обавеза комисије у саставу Слободан Жарковић,
Стеван Јовичић и Милан Лончар.  Анекс уговора, везано за измену става 1 у члану 5, где је
дефинисано да ПСБ има 13 кревета,  Стеван Јовичић је  написао. 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. 
 2. 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 . Предлог ће бити касније размотрен као посебна тачка.
3. ПК Гребен из Младеновца је доставио тражена документа а председник Бранко Марковић
је доставио извештај о реализованој активности на прописаном обрасцу. Бранко Марковић је
тражио званично објашњење од УО јер пријава за конкурс за акције које ће суфинансирати
ПСБ није прихваћена иако је прослеђена на време.
4. Начелник за планинарство Миломир Ћировић није доставио нове критеријуме за расподелу
буџетских средстава за реализацију плана активности у 2016. години.

Тачка 4.
У периоду до ове седнице реализоване су следеће акције:

1. „Првенство Београда у спортском пењању – Бељаница“.  Извештај је некомплетан па ће
неопходна дорада у  финансијском делу.  УО је  закључио да  је  за  све  активност у  домену
спортског пењања неопходна и верификација начелника одсека.
2. Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката, у организацији СОБ „Петар Бакић“ је
померена.
3. Такмичење  у  планинарској  оријентацији  на  Тари -  Миломир  Ћировић ће  доставити
извештај по пријему резултата од Владислава Матковића. 

Начелник није имао на располагању извештаје па их није могао спремити за ову седницу.
 

Тачка 5.
Најава наредних акција:

1. Припреме младих селекција за такмичења на природним стенама, у организацији ОСП 
.

Тачка 6.
Припрему  састанка  са  председницима  клубова и  дефинисање  тема  ће  рализовати
Секретаријат.  Састанак  ће  бити  одржан  12.10.2015.  у  17.30  а  место  ће  бити  накнадно
објављено.



Тачка 7.
Стеван Јовичић  је  написао коментар на  жалбу ПД Јавор која  ће  бити послата  катастру у
Бајиној Башти и Републичком геодетском заводу.

Тачка 8.
Предлог измена и допуна Правилника о организовању и извођењу планинарских акција ПСБ
је усвојен уз допуне. 

Тачка 9.

На крају  састанка,  УО  се  осврнуо  на  случај  Бране  Крстовића  који  је  имао  инцидент  на
прошлогодишњем табору који је организовао ПК Раднички. Наиме, њега је шофер оставио у
Грбајској долини да се сам сналази за превоз иако је платио повратну карту. УО је одлучио да
се о овоме изјасни на следећем састанку.

Седница је завршена у 21:00 часова.

Записничар Председник ПСБ,
Тихомир Војновић Слободан Жарковић


