
ЗАПИСНИК

Са 16. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 14.10.2013. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Милан Лончар, Бојан Миловановић, Стеван 
Јовичић, Радмило Марић, Тихомир Војиновић, Славо Глушчевић и Миломир Ћировић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Петар Бојић, Предраг Загорац, и Ненад Богдановић.
Остали присутни: Александар Јефтинић.

Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,40 часова,  констатујући да 
постоји кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука. 
Предложио je следећи:

 ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање дневног реда,
2.Усвајање записника са 15. седнице
3.Дешавања око просторија
4.Преузете обавезе,
5.Извештај о реализованим акцијама ,
6.Најава наредних акција 
7.Предлог Правилника о организовању такмичења у планинарском вишебоју
8.Безбедност спортских пењача, чланова ПСБ, на такмичењима у организацији КСП ПСС,
9.Разговор са Начелништвом АОБ-а 
10.Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

Тачка 2.
Записник са 15. седнице УО, усвојен без примедби.
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Тачка 3.
Планинарски савез Београда је  по сазнању, да су просторије које  је  користио више од 40 
година,  реституцијом  враћене  старом  власнику,  предузео  све  мере  да  пронађе  адекватан 
простор за свој рад а у оквиру расположивих буџетских средстава. Послат је допис Градском 
секретаријату  за  спорт  и  омладину  са  молбом  за  помоћ.  Постоји  директан  контакт  са 
председником  општине  Стари  град.  Понуђене  су  нам  просторије  у  Дубровачкој  улици. 
Проблем је што је претходни корисник тих просторија оставио дуг од близу 200.000 динара.
Александар Јефтинић,  нови власник, затражио је да му се ослободе две просторије а за узврат 
би рок исељења ПСБ пролонгирао за два до три месеца. Трошкове комуналија би сразмерно 
квадратури рефундирао.
После  краће  дискусије  договорено  је  да  се  изврше  консултације  са  ОСБ,  ОСС  и  ПСК 
„Копаоник“ и донесе одлука.

Тачка 4.
*  Укњижба  сувласништва  над  планинарским  домом  на  Копаонику  није  урађена.  Разлог: 
Споразум са ПСК „Копаоник“ још није потписан. Правилник о коришћењу дома такође није 
завршен. ПСБ је направио предлог који се састоји од 15 тачака. ПСК Копаоник је доставио 
свој предлог у виду Правилника. Потребно је да се обе стране састану,  размотре оба предлога 
и усвоје јединствени текст. 
* Бојан Миловановић: Програм рада ПСБ за 2014., био је достављен свим члановима УО пре 
него је  предат Градском секретаријату за спорт и омладину.  Због кратког рока за предају 
Плана није  било времена за  сазивање седнице УО, па  је  План без одлуке УО о усвајању 
достављен ГССО. 
Након краће дискусије Предлог плана активности ПСБ за 2014 у делу који се финасира из 
буџета је једногласно усвојен.

Тачка 5.
Између две седнице УО реализоване су следеће акције:
- Пешачењем до здравља и планинска трка на Авали, у организацији ПК Балкан,
- Шетњом до здравља, у организцији ПД Вис Лазаревац
- Такмичење у планинарској оријентацији, у организцији ПК Победа

Такмичење на Гочу, у организацији ПК Полицајац из објективних разлога није одржано. 
После краће дискусије донета је условна одлука: уколико ПК Полицајац до 16.10.2013 не успе 
да  реализује  такмичење  акција  се  уступа  ПК  Балкан  за  реализацију  планинске  трке  на 
Космају.

Тачка 6.



Наредне акције:
-Почетни курс ГСС.
-Октобарски дани Београда, ПК Авала
-Такмичење на природним стенама, ОСП

Тачка 7.

Предлог Правилника о организацији планинарског вишебоја био је на јавној расправи у  свим 
клубовима чланицама ПСБ. Од свих клубова само је ПК Полицајац – Јосиф Панчић доставио 
своје примедбе и предлоге. 
Стеван Јовичић је предложио да се изврше две измене у Предлогу: 
- да се ограничи број такмичара на три и
- да се у тачки 6. измени начин бодовања.
После краће дискусије Правилник је са две измене једногласно је усвојен.
Договорено је да се припреми пропратно писмо са појашњењима и заједно са Правилником 
достави свим клубовима. Рок за реализацију је 7 (седам) дана.
Договорено  је  да  се  до  даљег  не  одређује  такмичарска  комисија  већ  да  те  послове  води 
начелник Бојан Миловановић. Њему ће помагати искусни такмичари и организатори.

Тачка 8.
Безбедност спортских пењача, чланова ПСБ, на такмичењима у организацији КСП ПСС није 
добра и то стање се погоршава из тамичења у такмичење. Такмичари не носе шлемове. Судије 
то толеришу не захтевају да се поштују мере безбедности. 
КСП ПСС је поднела предлог новог правилника којим ће бити омогућено да на такмичења 
учествују и они који немају завршен курс пењања.
Ове  и  друге  проблеме  везане  за  безбедност  на  такмичењима  изазвале  су  конструктивну 
дискусију након које је донета одлука: 
да  се  ПСС  проследи  побољшани  текст  о  проблемима  безбедности  спортских  пењача  на 
такмичењима у организацији КСП ПСС. У тексту навести да ПСБ подржава констатацију да је 
угрожена безбедност такмичара и да ПСС треба да уради побољшање мера безбедности на 
такмичењима.
   

Тачка 9.
Начелништво АОБ се није појавило на седници па ова тачка није разматрана.

Тачка 10.
Проследити свим клубовима допис из ГСС у којем се тражи да клубови доставе податаке о 
освојеним медаљама на такмичењима за потребе штампања алманаха 2013. 



За преглед младих спортиста задужује се Славо Глушчевић. Задатак: да прикупи понуде и 
изабере најбољу. До сада су спортисти упућивани у установу Вита махима.
Стеван  Јовичић  је  предложио  да  ПСБ обавеже  клубове  који  организују  такмичења  да  од 
такмичара траже проверу здравственог стања, да одреде ниво прегледа и цену истог.
Тихомир Војиновић је упознао чланове УО да је сајт ПСБ у фази измене. Мења се садржај. Од 
клубова се очекује да достављају најаве за акције. На сајту ће се наћи и документа која се 
креирају у ПСБ (записници, одлуке и др.).

Седница је завршена у 20,45 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


