
ЗАПИСНИК
са 36.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 11.01.2016. године у
просторији ПК “Железничар”, Булевар Михаила Пупина 167.
Присутни  чланови  Управног  одбора:   Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Тихомир
Војиновић,  Славо  Глушчевић, Миломир  Ћировић,  Петар  Бојић,  Радмило  Марић, Соња
Павловић, Ђорђи Матовски и Драгана Рајбловић.
Одсутни чланови Управног одбора: Стеван Јовичић.
Остали присутни: Јован Милић, председник УО
Седницу  је  отворио  потпредседник  ПСБ  Милан  Лончар  у  17.35 часова,  констатујући  да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука. Слободан Жарковић
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда,
2. Усвајање записника са 35. седнице ,
3. Преузете обавезе,
4. Извештај са реализованих акција, 
5. Најава наредних акција  
6. Анализа реализације рекреативних активности кроз пројекат финансиран од ГССО, 

под називом  “Планинарство - рекреација за све“
7. Дом на Тари, дом на Копаонику 
8. Финансирање Савеза. 
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 35. седнице усвојен једногласно.
 

Тачка 3.
1. Укњижба дома на Копаонику остаје и даље обавеза комисије у саставу Слободан Жарковић,
Стеван  Јовичић  и  Милан  Лончар.  Слободан  Жарковић  преузео  обавезу  да  контактира
председника ПСК „Копаоник“ и договори састанак.
2. Начелник за планинарство Миломир Ћировић није доставио Предлог критеријума за 
расподелу буџетских средстава за реализацију плана активности у 2016. години. 
Обавеза се преноси за следећу седницу.
3. одговор председнику ПК „Гребен“ дат усмено. Обавеза се брише.
4.  Израда  Правилника  за  финансирање  ПСБ.  Милан  Лончар  предложио  да  се  формира
комисија у саставу:  Слободан Жарковић, Зоран Контић и Јован Милић која ће до наредне
седнице да припреми предлог Правилника о финансирању ПСБ.
Тихомир  Војиновић  обавестио  да  ниједан  клуб  није  доставио  фотографије  за  сајт  са
реализованих акција из плана активности ПСБ.
 

Тачка 4.
У периоду до ове седнице реализоване су следеће акције:
1. Ноћно планинарско оријентационо такмичење БГ лига 4. коло
2. Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката, СОБ „Петар Бакић“.
3. Меморијални успон на Бјелашницу, у организацији ПК Железничар
4. Авала из четири правца, у организацији ПСК Копаоник
5. Преглед спортиста и
6. Планинарска акцију за децу основно школског узраста, ПК „Вис“ Лазаревац. 

Тачка 5.
Најава наредних акција:
1. Зимска школа високогорства, у организацији ПК „Железничар“,
2. Основна Победина школа оријентације,
3. Набавка спелеолошке опреме, СОБ „Петар Бакић“
4. Течај турно скијања

Тачка 6.
Слободан Жарковић је рекао да је ова манифестација привукла велики број грађана Београда
и поред тога што је време било прохладно и магловито. Презентација пењања на вештачкој
стени у Првој београдској гимназији била добро посећена. Пешачење на Авали такође добар
одзив грађана. На пењалишту у Кошутњаку било је доста учесника. Сматра да би у наредном
периоду ГССО требао много раније да обавести ПСБ како би се припреме обавиле на још
бољи начин. У односу на друге савезе, сматра да се ПСБ много више ангажовао. Медијска
промоција је добро одрађена. Створени су добри контакти у медијима, штампаријама и са
превозницима. Сматра да су мали клубови, чланице ПСБ, изнели целу активност и на томе им
се  захваљује.  За  реализацију  ове  активности  добили  смо  450.000  динара.  Финансијски
извештај је затворен и предат у ГССО.



У краћој дискусији закључено је да би реализација ове активности била још боља да је за
термин знало бар три месеца раније.

Тачка 7.
Стеван Јовичић је доставио писани извештај о активностима везаним за планинску кућу на
Тари:
o Извештај  о  радовима  у  периоду  23.-26.10.2015.  год.  Као  најбитније  истакнут  је

разговор са председником, начелником и чланом УО ПК „Тара“ у коме је прецизирано:
- ПК  „Тара“  нема  капацитета  да  се  ангажује  на  питањима  везаним  за  уређење  и

опремање пл. куће „Тара“ пошто су фокусирани на реконструкцију објекта школе у
Растишту који су добили за пл. дом, а нису сигурни да ће се реализовати обећања за
финансијску подршку добијена од руководства општине Бајина Башта.

- Изражена је спремност за пуну сарадњу у што бољем коришћењу пл. куће „Тара“ и
договорено да у свој годишњи план уграде више активности на Тари уз коришћење
капацитета пл. куће.

- За послове домара-домаћина пл. куће предложен је брачни пар Млађеновић, који је
касније одустао.

- Договорена  је  сарадња  и  заједнички  наступ  према  Националном  парку  Тара  ради
инвестирања  у  доградњу  пл.  куће  „Тара“  ,  чиме  би  се  уступио  део  изграђеног
капацитета  за  потребе  информационог  центра  НП  Тара  а  за  узврат  би  ПСБ  био
ослобођен од плаћања таксе.

o Извештај о прегледу етажног грејања у пл. кући 31.10.2015. год. – организатор Благоје

Доброта. Установљено је да је систем етажног грејања у добром стању и да за његово
пуштање у функцију треба обезбедити 25.000,00 дин.

o Ангажовање домара-домаћина.

Благоје Доброта је предложио Александра Ђорђевића из Ужица. Оцењено је да то није
добар избор пошто би сваки његов долазак на Тару изискивао додатне трошкове. Због
тога је одлучено да се у сарадњи са ПК „Тара“ настави тражење погодне личности.
Такође, направити писану објаву да се тражи домар-домаћин и истакнути је на самом
објекту пл. куће „Тара“.

1. Предлог финансијског плана за пл. кућу „Тара“ за 2016. год.
2. Предлог за реализацију финансијског плана за пл. кућу „Тара“ за 2016. год.
o Ванредни – почетни трошкови:

- Део финансијских средстава за прање ћебади и постељине и за пуштање у рад етажног
грејања обезбедити у ПСБ. Задужује се Милан Лончар да са ПК Победа реши питање
преноса 35.000,00 дин. за куповину дела сунђера-душека.

- Део финансијских средстава за набавку сунђера, ел. шпорета и усисивача обезбедити у
ПСС и у том смислу треба обавити разговор са председником и секретаром ПСС. За ове
набавке прибавити понуде.

- Део финансијских средстава за преостале радове обезбедити кроз пројекте у сарадњи са
ПСС, ГСС, ПК „Стражилово“ и др.

o Редовне трошкове покривати из редовних прихода.



o Редовне приходе остваривати:

- Сваки  члан  УО,  Одсек  и  Комисија  ПСБ  да  реализује  бар  једну  акцију  на  Тари  са
смештајем у пл. кући.

- Са Службом водича остварити договор да сваки нови водич организује и води акцију са
смештајем у пл. кући.

- Иницирати у ПСБ, ПСС и Служби водича организацију школског центра у пл. кући.
- Обавезати све клубове чланице да ставе у план акција за 2016. год. акцију на Тари са

смештајем у пл. кући.
- Реализовати договор са ПК „Тара“ о коришћењу пл. куће.
- Информацију о пл. кући дати поново на е-маил клубова и на друштвеним мрежама.
Предлаже се следећи закључак:

 Обавезује се сваки члан УО, Одсек и Комисија ПСБ да организују и реализују бар
једну акцију на Тари са смештајем у пл. кући „Тара“ у току 2016. године.

 У информацији о пл. кући „Тара“ која ће се поново дати на е-маилове клубова
чланица ПСБ и на друштвеним мрежама препоручити клубовима да ставе у план
акција за 2016. год. акцију на Тари са смештајем у пл. кући „Тара“.

o Инвестициона улагања

- Наћи архитекту који ће волонтерски израдити идејни пројекат са предрачуном радова за
доградњу пл. куће.

- Са ПСС разговарати о њиховом учешћу у доградњи.
- У сарадњи са ПК“Тара“ организовати састанак са руководством НП „Тара“ и предложити

им заједничку доградњу и ослобађање плаћања таксе.

 Активности реализоване до 36. седнице УО ПСБ
o Стеван Јовичић обавио телефонски разговор са начелником ПК „Тара“ и договорио да,

после  одустајања  брачног  пара  Младеновић,  челни  људи  из  ПК  „Тара“  наставе  са
тражењем погодне личности за послове домара-домаћина са територије Калућерских бара
или из Бајине Баште и околине.

o Стеван Јовичић је 13.12.2015. год. обавио разговор са начелником Службе водича ПСС у

коме је затражена подршка за добијање финансијске помоћи ПСС у циљу коришћења пл.
куће за потребе Службе. У разговору је истакнуто да је Служба водича већ поодмакла у
реализацији  школског  центра  у  Сопотници  и  да  се  из  практичних  разлога  не  може
школски центар селити на другу локацију. Међутим, постоји потреба за другим врстама
стицања знања и дошколовавања која се могу изводити на другим локацијама и да је Тара
погодна за то, као и коришћење пл. куће пошто је то објекат у власништву ПСБ а не неког
од планинарских клубова. Из тих разлога изражена је спремност за подршку настојањима
ПСБ за стављање пл. куће у пуну функцију.

o Стеван Јовичић се 22.12.2015.  год.  састао са Борисом Мићићем,  председником ПСС и

упознао га са досадашњим активностима ПСБ на стављању у функцију пл. куће „Тара“, са
предлогом финансијског плана за пл. кућу у 2016. год. и предлогом за његову реализацију.
На овом састанку истакнуто је следеће:



- Оцена од стране Мићића да је ПСБ веома ангажовано приступио оспособљавању објекта
пл. куће ради његовог стављања у функцију.

- Да је предлог финансијског плана постављен на реалним основама.
- ПСС има ограничених финансијских средстава која нису буџетска и чије коришћење није

везано за крај календарске или фискалне године.
- Због све изражајнијих тенденција за приватизацијом планинарских објеката и њиховог

губљења за планинарске активности ПСС ради на стратегији учешћа у инвестиционим
улагањима  на  реконструкцији  или  изградњи  планинарских  објеката  уз  обавезно
сувласништво  над  тим  објектима  ради  спречавања  њиховог  отуђења  и  задржавања  за
потребе планинарства. 

- Више клубова нуди ПСС-у своје пл.куће и домове као објекте погодне за школске центре
са захтевом за финансирањем опремања, реконструкције или доградње. Пл. кућа на Тари
има приоритет јер је власништво ПСБ и због тога постоји спремност ПСС да финансијски
помогне њено стављање у пуну функцију.

- Потребно  је  да  ПСБ  што  пре  достави  ПСС-у  образложен  писмени  захтев-молбу  за
финансијску помоћ  у  опремању пл.  куће  „Тара“  (набавка  сунђера-душека,  ел.шпорета,
усисивача)  и  приложи  понуде  или  предрачуне  за  ову  опрему.  У  образложењу  треба
нагласити које су то могућности које пружа објекат пл. куће и локалитета за школовање и
усавршавање планинара (изграђени полигони или фазе изградње полигона и вежбалишта).

Предлаже се закључак:
 Обавезују се Одсеци и Комисије УО ПСБ да у што краћем року, а најдаље до краја

јануара  2016.  год.  доставе  податке  о  изграђеним  планинарским  полигонима  или
вежбалиштима, као и фазама реализација планираних полигона и вежбалишта.

 Обавезује се Комисија за планинарске домове да прикупи понуде или предрачуне за
набавку  опреме  и  на  бази  горе  наведених  података  сачини  захтев-молбу  за
финансијску помоћ у опремању пл. куће која ће бити достављена ПСС. 

После краће дискусије УО је једногласно усвојио извештај и финансијски план за пл. кућу на
Тари.

Тачка 8.

Тачка 9.
Редовна Скупштина ПСБ одржаће се 25. јануара (понедељак), у просторима ПК „Победе“.

Седница је завршена у 19:30 часова.

Записничар Председник ПСБ,
Станоје Стојковић Слободан Жарковић


