
ЗАПИСНИК
са 27.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 04.12.2014. године у
просторији ПК “Победа” у улици Мачванска 8 у Београду.
Присутни  чланови  Управног  одбора:   Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Миломир
Ћировић,  Стеван  Јовичић,  Петар  Бојић,  Бојан  Миловановић,  Славо  Глушчевић,  Тихомир
Војиновић и Радмило Марић.
Одсутни чланови Управног одбора: Предраг Загорац и Ненад Богдановић.
Остали присутни: Александар Тијанић, председник ПК «Раднички».
Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.10 часова,  констатујући да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 26. седнице (ради хитних потреба усвојен електронским 

путем)
3. Раговор са председником ПК Раднички г-дином Александром Тијанићем
4. Преузете обавезе
5. Извештаји са реализованих акција (осврт на Извештај са Табора у Грбаји)
6. Најава наредних акција (подсећање на обавезу у начину најављивања акција ПСБ)
7. Ситуација са планинарским домовима на Тари и Копаонику
8. Проблем обезбеђења просторија за рад ПСБ
9. План активности ПСБ за 2015
10. Осврт на досадашњи рад чланова УО ПСБ 
11. Редовна Скупштина ПСБ
12. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Записник са 26. седнице је пре седнице усвојен телефонским путем ради хитних потреба.
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Тачка 3.
Разговор са председником ПК Раднички, господином Александром Тијанићем обављен је у
конструктивном дијалогу. Разговарало се о проблемима лоше организације Табора на Грбаји,
штурог извештаја са Табора, непотпуним информацијама о учесницима табора, о захтеву ПК
Раднички за смену Тихомира Војиновића и непримереним писаним изјавама једног члана ПК
Раднички.   Председник  ПК Раднички  је  прихватио  све  критике  на  рачун  организације  и
реализације табора и обавезао се да ће наредни бити реализован у складу са  Правилником о
организацији и реализацији планинарских акција.
Начелнику  ПСБ је  упућена  критика  да  се  није  у  довољној  мери  ангажовао  на  контроли
извештаја са табора. 
У случају захтева ПК Раднички за сменом Тихомира Војиновића у УО ПСБ и непримереном
комуникацијом  једног  члана  управе  ПК  Раднички  у  вези  тога,  Александру  Тијанићу  је
скренута пажња да одлуку о смени може да донесе Скупштина ПСБ а не УО ПСБ а што се
тиче начина комуникације у виду вређања и омаловажавања она није достојна у опхођењу две
спортске организације.
Председник ПСБ, Слободан Жарковић, најавио је Ванредну изборну скупштину у марту 2015.

Тачка 4.
1. Укњижба дома на Копаонику није урађена. Запело је око одлуке ПСК Копаоник о поклону а
везано је за власништво над земљиштем-плацом. Земљиште није било у власништву већ је
добијено на коришћење. ПСК Копаоник је у јуну месецу укњижио земљиште у власништво и
не жели да то наведе у одлуци о поклону. Остаје и даље обавеза Стевану Јовичићу и Милану
Лончару да овај неспоразум реше.
2. Оријентиринг савез Србије дугује по уговору, за трошкове грејања, 51.000 динара. Дуг не
желе да исплате. Обавезује се председник ПСБ да обави разговор са председником ОСС и
инсистира на реализацији исплате овог дуга. Решење овог проблема је веома значајно за даљи
рад ПСБ, јер су за плаћање нагомиланог дуга за грејање позајмљена средства намењена за
исплату  уговора  о  делу  за  техничког  секретара  ПСБ  и  хонорар  председника  ПСБ  од
реализације једног курса. 
3. Планинарски савез Србије није одговорио на наш допис у вези безбедоносних проблема на
такмичењима у спортском пењању. Задужују се Слободан Жарковић и Славо Глушчевић да
упуте ПСС ургенцију за одговор.

Тачка 5.
Извештај о реализованим акцијама.
У  претходном  периоду  је  реализована  традиционална  акција  ''Меморијални  успон  на
Бјелашницу'' у организацији ПК ''Железничар''. Краћи осврт на акцију, која је била успешна,
дао је Радмило Марић и напоменуо је да се детаљан извештај  са акције припрема и биће
убрзо послат ПСБ-у.
Бојан  Миловановић  је  поново  напоменуо  да  акција  ''Такмичење  у  планинарском  трчању-
првенство  Београда'',  у  организацији  ПК  ''Железничар,  није  реализована  те  да  средства



намењена  за  ову  акцију  треба  преусмерити  на  неку  другу  масовну  акцију  у  категорији
такмичења.
Предложено је да се средства преусмере на ПК ''Балкан'' (Миланка Арсић) за масовну акцију
Рајац  –  Мионица,  која  би  у  себи  укључила  и  планинарско  трчање  у  виду  такмичења
(планинарска трка).  Задужује  се  Слободан Жарковић да што хитније контактира Миланку
Арсић у смислу иницијативе да ову акцију организује.

Тачка 6.
Најава наредних акција.
У наступајућем периоду, до краја текуће године, планирана је акција ''Авала из 4 правца'' у
организацији ПСК ''Копаоник''.
У вези са овом акцијом упозорено је да се за све акције ПСБ-а у најави обавезно треба да
стоји да су исте акције ПСБ-а и да је организатор Секретаријат за спорт града Београда, што у
најави напред наведен акције није урађено. 
 

Тачка 7.
Ситуација са планинарским домовима на Тари и Копаонику.
Ситуација са домом на Копаонику разматрана је под тачком 4. (преузете обавезе).
О дому на Тари извештај је поднео Стеван Јовичић, председник Комисије за домове. Навео је
да су он, Миломир Ћировић и Станоје Стoјковић у периоду 18.-21.10.2014. били на Тари са
намером да обаве задатке које су добили а у вези сређивања и санације дома. Рађено је на
поправци крова, поправци шупе и улазних врата, поправци осветљења у помоћном објекту,
чишћењу и дератизацији ... Контактирано је са представницима Националног парка Тара и
завршено неколико активности: урађен је нацрт плаца, снимљено је и констатовано сечење 5
борових стабала на плацу, договерно да се уради препарцелисање плаца . 
Детаљан писмени Извештај о активностима на уређењу планинарског дома на Тари у периоду
од 18.до 21.10. 2014. Године, сачинио је Стеван Јовичић и презентирао га Управном одбору.
Исти је дат као прилог овом Записнику. 
У вези са обављеним активностима групе која је боравила на Тари, Стеван је напоменуо да
треба  Националном парку Тара  платити  7.800 динара  на  име  трошкова  за  услуге  које  су
обавили (геометарско снимање плаца).
Стеван је предложио да се ПСБ званично обрати ПСС-у да нам помогне око припреме објекта
дома на Тари за коришћење, као и да се са молбом обрати Националном парку Тара да нам
донирају нешто у виду материјалних средстава за уређење дом (грађа или слично).
 Миломир Ћировић је предложио да се плац огради, на било који начин, те да се покуша да
уради грејање објекта и евентуално користи за Нову годину.

Тачка 8.
Проблем обезбеђења просторија за рад ПСБ. 
Слободан Жарковић је обавестио да је евидентиран један погодан објекат (просторија)  на
Новом Београду (код ''Икарбус''-а, ул. Алексиначких рудара), па за исти треба поднети молбу
за доделу Пословном простору општине Нови Београд.



За  контактирање  са  службама  Пословног  простора  појединих  београдских  општина,  по
питању добијања просторије, задужују се: Тихомир Војиновић за општину Врачар, Милан
Лончар  за  општину  Стари  Град,  Слободан  Жарковић  за  општину  Палилула  и  Славо
Глушчевић за општину Савски Венац.
Задужује се Станоје Стојковић да контактира Владу Матковића, председника ПК ''Победа'' о
могућности коришћења њихових просторија. 
Констатовано је да ипак, првенствено, решење за добијање просторије треба тражити преко
Градске дирекције за имовину, те да им треба поново упутити захтев.

Тачка 9.
План активност ПСБ за 2015. годину.

Тачка 10.
Осврт на досадашњи рад чланова УО ПСБ.

Тачка 11.
Редовна Скупштина ПСБ.

На предлог Стевана Јовичића ове три тачке (9., 10. и 11.) су одложене за наредну седницу УО.
Одлагање је образложено чињеницом да је седница већ јако одмакла, да би дискусије по овим
тачкама дуго трајале те не би могле да се сада заврше.
  

Тачка 12.
Текућа питања.

Станоје Стојковић је упознао Управни одбор о трошковнику канцеларије ПСБ.

Прихваћен је предлог Милана Лончара да УО треба да,  пре редовне Годишње Скупштине
ПСБ, још једном размотри – претресе План рада ПСБ за 2015. годину.  

Задужен је  Секретаријат  УО ПСБ да  се  у  наредних  10  дана  састане,  припреми и  закаже
ванредну седницу Управног одбора на којој би се у дневни ред обавезно уврстиле ове три
тачке које су на овој седници одложене (тачка 9., 10. и 11.).

Упозорено  је  да  Надзорни  одбор  ПСБ мора  обавезно  да  има  комплетан  увид  по  питању
трошења средстава  у текућој  години и представљања утрошка у годишњем финансијском
извештају ПСБ за 2014.годину.    

Седница је завршена у 20.00 часова.

Записничар Председник ПСБ
Станоје Стојковић Слободан Жарковић


