
ЗАПИСНИК

са  23.  Седнице  Управног  одбора  Планинарског  савеза  Београда  одржане  03.07.2014.  г.
у просторији ПК ''Железничар'' у Булевару Михаила Пупина 165 а, на Новом Београду.

Присутни  чланови  Управног  одбора:  Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Миломир
Ћировић,  Славо  Глушчевић, Тихомир  Војиновић,  Радмило  Марић,  Стеван  Јовичић  и  Петар
Бојић.
Одсутни  чланови  Управног  одбора:  Бојан  Миловановић,  Предраг  Загорац  и  Ненад
Богдановић.

Седницу  је  отворио  председник  ПСБ  Слободан  Жарковић  у  17.30  часова,  констатујући  да
постоји кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 22. седнице.
3. Преузете обавезе.
4. Просторије.
5. Извештај о реализованим акцијама.
6. Најава наредних акција.
7. Пријаве на конкурс за 2015.
8. Извештај о стању дома на Тари.
9. Текућа питања.

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен са изменом: тачка 7. Дом на Тари да се разматра под редним
бројем 2. То значи да се радило по новом дневном реду:

1. Усвајање дневног реда
2. Извештај о стању дома на Тари.
3. Усвајање записника са 22. седнице.
4. Преузете обавезе.
5. Просторије.
6. Извештај о реализованим акцијама.
7. Најава наредних акција.
8. Пријаве на конкурс за 2015..
9. Текућа питања.

.



Тачка 2.
Извештај о стању дома на Тари.

Управни  одбор  о  стању  у  вези  дома  информисао  Стеван  Јовичић,  председник  Комисије  за
домове ПСБ. 
У периоду од претходне  седнице  извршен  је  насилни  упад  у  дом од стране  новооснованог
планинарског клуба ''Јавор''. Стеван је отишао до дома,и констатовао да је замењен катанац на
улазним вратима и скинут знак ПСБ и о томе обавестио Полицију у Бајиној Башти. Послата је
патрола која је на лицу места констатовала затечено стање и урадила записник. Уз одобрење
Полиције монтирао је нови катанац и аларм. У дому је нашао нову књигу гостију ПК ''Јавора''.
У књизи је констатовао да је дом  посећен 10.06. На тражење Љиљане Бенаћ Шантић, секретара
ПК ''Јавор'', у термину 21.-22.06., дом је поново посећен од стране 6 планинара, који нису хтели
да плате за преноћиште.
Управа новооснованог ПК ''Јавор'' ће тражити од Катастра у општини Бајина Башта решење о
упису  дома  у  власништво  ПСБ  и  вероватно  поднети  жалбу  Министарству  за  грађевину
Републике Србије. Потребно је пратити ситуацију око ове жалбе, када ће бити одбијена (што
рачунамо као сасвим сигуран исход) или када ће истећи рок за жалбу ако не буде ни поднета,
пошто у оба ова случаја решење о упису власништва на ПСБ постаје правоснажно и коначно.

Да би се омогућило коришћење планинарског дома на Калуђерским барама на Тари до коначног
решења  имовинско  правних  питања  Управни  одбор,  на  предлог  Комисије  за  домове  ПСБ,
доноси следеће одлуке:

1. Горе  наведени  планинарски  дом  ради  као  планинарска  кућа  у  којој  се  организују
преноћишта без постељине по цени од 200,00 динара по особи за ноћ.

2. Планинарски  дом  се  отвара  само  за  акције  које  организује  или  чију  организацију
подржава ПСБ.

3. Дежурни у планинарском дому за време акције је искључиво члан УО ПСБ.
4. Планинарски дом не могу користити најављени или ненајављени планинари који нису

учесници акција ПСБ.
5. Коришћење  планинарског  дома  ће  се  регулисати  Правилником  који  ће  израдити

Комисија за планинарске домове а усвојити УО ПСБ.
6. Обавестити новоосновани ПК „Јавор“ о донетим одлукама УО ПСБ.
7. Одлуке 1. до 6. су привремене и важе до коначног решења имовинско правних питања у

вези дома.

Тачка 3.
Записник са 22. Седнице УО.

Записник  усвојен са 6 гласова за и једним уздржаним. Уздржан је био Радмило Марић који
сматра да не може да гласа за записник са седнице на којој није био присузан.



Тачка 4.
Преузете обавезе.

На  укњижби  дома  на  Копаонику  није  ништа  урађено;  Успостављен  је  контакт  са  ПСК
''Копаоник'' у вези са овим.
Без  обзира  на  решавање свих евентуално  спорних  питања са  ПСК ''Копаоник'',  потребно  је
отићи у Рашку и тамо у Катастру Општине поднети захтев за укњижбу власништва на нашем
делу дома на Копаонику.   

Орјентиринг Савезу Србије послата опомена -  захтев за измирење њихових дуговања према
ПСБ-у, после чега је део дуга плаћен.
Орјентиринг Савез Београда није још платио свој дуг ПСБ-у, пошто се са њихове стране тврди
да су сва дуговања већ измирена. Задужује се Станоје Стојковић да са Орјентиринг Савезом
Београда ово питање размотри те да се исто дефинитивно разреши.  

Тачка 5.
Просторије.

Од  Градског секретаријата за спорт, коме је поднета молба за добијање просторија, још није
добијен конкретан одговор. У секретаријату се очекује формирање нове службе за имовину,
након чега би и нама био дат одговор или нека иницијатива у вези наше молбе.

Треба наставити са решавањем питања просторија. Задужује се предсеник Слободан Жарковић
да обнови тражење просторије у згради ''Југоагента'' на Новом Београду обзиром да нам је сада
потребна само једна просторија за канцеларију. У вези са овим да контактира Милисава Чепића,
секретара  ПК ''Железничар''  (који  има  просторију  у  ''Југоагенту'')  и  заједно  са  њим  испита
могућност и услове за закуп једне просторије и да потом о томе обавести Управни одбор. 
  

Тачка 6.
Извештај о реализованим акцијама.

У  одсуству  начелника  Бојана  Миловановића  извештај  је  поднео  председник  Слободан
Жарковић.
Реализована је планинарска трка на Космају организована од стране ПК ''Балкан'' и достављен
извештај са исте.
Реализовани  су  Мајски  спортски  сусрети  на  Авали.  Организатор  ПК  ''Победа''. Извештај
достављен.
Одржан  је  и  Летњи  планинарски  табор  на  Проклетијама,  на  Грбаји.  Организатор  ПК
''Раднички''. Извештај још није добијен. Иако је табор био јубиларни, по обиму и садржају је
био далеко испод тога нивоа, те је потребно, када се добије званични извештај организатора,
анализирати ову акцију.
Реализован је Основни курс спелеологије, о чему је УО информисао председник Планинарског
савеза Београда уз обећање да ће убрзо бити послат  и званични извештај.



Такмичење у спортском пењању требало је да буде одржано 17.-18. маја на Бељаници у оквиру
јуниорског такмичења Југоисточне Европе у пењању на природним стенама. Организатор ове
акције ПСС је прихватио да се такмичење бодује и као првенство Београда,  али је на крају
такмичење отказано због поплава и није ни одржано. Такмичење је одложено и биће одржано у
неком другом термину.
Милан Лончар је упозорио и апеловао да се сва такмичења која су планирана организују тј.
одраде, како неби дошли у ситуацију да изгубимо 2. категорију, поготово што сада морамо да
испунимо строжије постављене захтеве са такмичења.  

Тачка 7.
Најава наредних акција.

У наступајућем трећем кварталу године планиране су следеће акције:
- Такмичење у планинарском трчању, првенство Београда (ПК ''Железничар'').
- Такмичење у планинарској орјентацији, БГ лига, Гоч (ПК Полицајац - ''Јосиф Панчић'').

(планирано за 05.-07.септембар, отказано за неки други термин).
- Такмичење у планинарском трчању, Авала. (ПК ''Балкан'').
- Такмичење у планинарској орјентацији, БГ лига. (ПК ''Победа'').
- Планинарски трофеј Београда. (ПСБ и ПК ''Победа'').
- Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката. (Спелеолошки одсек Београда). 

Тачка 8.
Пријаве на конкурс за 2015.

Клубовима су послати обрасци (формулари)  на којима треба послати пријаве на конкурс за
акције ПСБ у 2015. години. Пошто рок за достављање пријава истиче за неколико дана (10.07.) а
пријаве још нису добијене, предлаже се да се поново клубовима пошаљу позиви и да се рок за
достављање пријава продужи до 15.07
На предлог Милана Лончара формирана је комисија УО у саставу Бојан Миловановић, Милан
Лончар и Славо Глушчевић која треба да прикупи пријаве, сачини списак истих, да их прегледа
и да сачини предлог плана акција за 2015. годину и исти достави Управном одбору. Комисија
треба да ово обави до 20.07. а Управни одбор да се састане 24.07. и да усвоји план акција. 

Тачка 9.
Текућа питања.

Миломир  Ћировић  је  обавестио  Управни  одбор  да  је  један  наш  клуб  (ПК  ''Железничар'')
организовао  и  одржао  један  еминентан  скуп  –  17.  сусрете  планинара  Балкана.  Сусрети  су
одржани 20. до 22.06. у Овчар Бањи, на њима је учествовало око 250 планинара и изванредно су
били организовани, што је потврђено и веома похвалним оценама свих гостију.

На једној од друштвених мрежа Комисија за спортско пењање ПСС, тачније њен председник
Марко Ћирковић, изнео је навод о крађи од стране Комисије ПСБ. У наводу су поменути  као



представници ПСБ Слободан Жарковић и Славо Глушчевић. Управни одбор даје сагласност да
се упути захтев Управном одбору и Већу части ПСС за покретање поступка против председника
Комисије  за  спортско  пењање  ПСС  у  вези  горе  наведеног  навода.  За  упућивање  захтева
задужује се Слободан Жарковић.

Тихомир Војиновић предложио је да се провери шта је са одговором ПСС на допис УО ПСБ о
безбедности на такмичењима. Ако одговор није добијен поново захтевати од ПСС или тражити
записник са састанка у ПСС на коме је овај наш захтев разматран.    

Седница је завршена у 20.00 часова.

Записничар:                                                                                                 Председник УО ПСБ
Петар Бојић                                                                                                  Слободан Жарковић


