
ЗАПИСНИК
са 28.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 12.01.2015. 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 Предраг Загорац.
Одсутни чланови Управног одбора: Радмило Марић и Ненад Богдановић.
Остали присутни: Ђорђи Матовски, начелник СОБ.
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 27. седнице.
3. Преузете обавезе
4. Извештаји са реализованих акција 
5. Најава наредних акција 
6. Анализа рада УО
7. План активности ПСБ за 2015
8. Проблем обезбеђења просторија за рад ПСБ
9. Припрема Редовне Скупштине ПСБ 
10. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Записник са 27. седнице усвојен са неколико примедби: у тачки 10 предпоследња реченица 
уместо Станоје Стојковић треба да стоји Слободан Жарковић; у тачки 12 преформулисти 
последњу реченицу и на крају акта додати и Петра Бојића као записничара.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 

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



Тачка 3.
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. Најавили су да ће поднети захтев општини Рашка да
се земљиште раскњижи односно да  земљиште буде друштвена својина. 
На крају ове тачке донет је  следећи закључак:  затражити састанак са  ПСК Копаоник пре
Скупштине а до тада проверити да ли је од стране ПСК Копаоник поднет захтев општини
Рашка везано за враћање земљишта у друштвену својину. Обавезује се комисија у саставу
Слободан Жарковић, Стеван Јовичић и Милан Лончар да раде на решавање овог задатка.
Остаје и даље обавеза Стевану Јовичићу и Милану Лончару да овај неспоразум реше.
2. Оријентиринг савез Београда је уплатио 16.000 динара на име дуга за грејање. УО ПСБ им
је опростио део дуга у висини од 8.000 динара. 
Оријентиринг савез Србије и даље дугује по уговору, за трошкове грејања. 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.
3. Планинарски савез Србије није одговорио на наш допис у вези безбедоносних проблема на
такмичењима  у  спортском  пењању.  Слободан  Жарковић  није  упутио  ургенцију  ПСС  за
одговор. У међувремену је председник Комисије за спортско пењање ПСС, Ћирковић поднео
оставку.  Без  обзира  на  ту  чињеницу  треба  упутити  ургенцију  и  ВЧ  ПСС  и  тражити
разматрање одговорности господина Ћирковића за непримерене оптужбе на рачун ПСБ. 

Тачка 4.
Извештај о реализованим акцијама.
У претходном периоду реализоване су две акције: ''Авала из четири правца“ у организацији
ПСК „Копаоник“ и „Новогодишња планинарска трка“ у организацији ПК „Балкан“.
Преглед младих спортиста је још у току.

Тачка 5.
Најава наредних акција.
У наступајућем периоду, у првом кварталу 2015., планиране су следеће акције:
1. ''16. зимска школа високогорства'' у организацији ПК ''Железничар'',
2. „Основна школа планинарске оријентације“, у организацији ПК „Победа“
3. „Почетни зимски алпинистички течај“, у организацији АОБ,
4. „Течај турно скијања“, у организацији ГСС и 
5. „Набавка спелеолошке опреме“,  у организацији СОБ.
За  течај  турно  скијања  обезбеђено  је  12  комплета  опреме.  Течај  је  бесплатан,  полазници
плаћају само превоз и храну.

Тачка 6.

Анализа рада УО



Уводну  реч  дао  је  Слободан  Жарковић.  Рекао  је  да  је  ова  тачка  разматрана  на  седници
Секретаријата и да је постигнута пуна сагласност о томе да УО у протеклом периоду није
радио добро и да је потребно предузети енергичне мере како би се побољшао рад и повећала
ангажованост појединих чланова УО. Изузев тројице сви остали чланови УО су подложни
критици. Констатовано је да два члана УО нису присуствовала на више од 60% седница а
један  члан  на  тачно  50% седница.  Такође  је  констатовано  да  начелник  није  дао  довољан
допринос  у  реализацији  плана  активности  (проблем  око  реализације  два  планирана
такмичења, није одржан ни један састанак начелништва, није формирана лига, рад комисије
за  такмичења  незадовољавајући).  Све  то  је  довело  до  поремећаја  у  реализацији  плана
активности  и  опасности  да  ГССО  не  прихвати  годишњи  извештај  и  не  одобри  буџетска
средства за 2015. Самокритички се осврнуо и на свој рад, рекавши да је био недоречен, да
није  на  време  инсистирао  на  изјашњавању о  раду УО,  да  је  проблем  нерешеног  питања
просторија за рад ПСБ његов велики неуспех. Био је у заблуди верујући да може да обезбеди
простор сличан ономе који је до сада ПСБ користио, по прихватљивој цени. Размишљао је да
поднесе оставку али када је сагледао какве би то последице произвело на даљи рад ПСБ
одлучио је да остане до краја мандата. На крају је предложио да се чланови УО (на које се
критика  односи)  изјасне  да  ли  су  спремни  да  дају  већи  допринос  у  реализацији  плана
активности или ће уступити места онима који то могу и желе. 
Милан Лончар је потврдио да је на секретаријату закључено да је рад УО незадовољавајући.
Изузев Стевана Јовичића, Тихомира Војиновића и Славе Глушчевића сви остали чланови УО
нису дали довољан допринос у реализацији плана активности. Нагласио је да је проблем код
већине чланова био недостатак времена за веће ангажовање укључујући ту и себе. Предложио
је да чланови који су присуствовали на мање од половине седница буду замењени  а Радмило
Марић који је присуствовао половини од укупног броја седница да се изјасни. Начелник Бојан
Миловановић није задовољио на тој функцији, што се и највише одразило на читав рад ПСБ.
Замерио је и секретару да се недовољно ангажовао на пословима из његовог домена.
У дискусији по овом питању учествовали су Бојан Миловановић, Славо Глушчевић, Предраг
Загорац, Миломир Ћировић, Ставан Јовичић, Тихомир Војиновић и Ђорђи Матовски.
Начелник Бојан Миловановић се осврнуо на свој рад рекавши да је у протекле две године
покренуо са мртве тачке такмичења и да је дуплирао број  такмичарских акција.  Међутим
изостала је реализација неких активнности. Клубовима је пружена могућност да организују
такмичења. Неки клубови то нису озбиљно схватили и нису приступили реализацији а неки
су одбили и организацију. Рекао је да је дао свој максимум с обзиром на слободно време које
је имао на располагању, да више од тога не може и затражио је замену.
Предраг Загорац је изнео да због заузетости на радном месту, теренски рад ван Београда, није
могао да присуствује на више од половине седница и затражио да се замени.
Стеван Јовичић је изнео мишљење да је узрок лоших резултата ПСБ била слаба организација
рада УО. Требало је прецизније да се поделе задаци и рокови и да се обезбеди стално праћење
реализације истих. Та подела је требала да буде константна и правична и да нико од чланова
УО не буде преоптерећен. Осврнуо се на проблем слабе сарадње са клубовима чланицама,
рекавши да  је  активност  ПСБ слабо  видљива  и  да  се  на  том плану мора  више учинити.



Предложио  је  да  се  клубовима  омогући  да  преко  Савеза  афирмишу  своје  активнисти
(штампање билтена) и да се за постигнуте резултате уведе награђивање, као вид стимулације.
Тихомир Војиновић се запитао колико су чланови УО учинили у својим клубовима да се
афирмише планинарски вишебој  јер се кроз његову реализацију види колика је активност
клубова.
Миломир Ћировић се у својој дискусији заложио да се састав УО не мења, јер је до краја
мандата остало још годину дана сматрајући да би се таква одлука негативно одразила на углед
Савеза.
У  току  дискусије  искристалисала  се  потреба  да  се  неке  успешне  активности
специјализованих  одсека  и  клубова  чланица,  поткрепљене  фотографијама,  објаве  на  сајту
Савеза и тако га учине занимљивијим и динамичнијим.
На крају дискусије закључено је  да се прозваним члановима УО да још мало времена да
размисле и своју одлуку доставе у писаној форми на мејл Савеза.

Тачка 7.
Председник  Слободан  Жарковић  је  образложио  своју  иницијативу  за  измену  и  допуну
Предлога плана активности ПСБ за 2015. годину, као  афирмацију такмичарских дисциплина.
Предложио је да се у Предлог плана унесу још три такмичарске акције, две планинарске трке
и  једно  такмичење  у  планинарској  оријентацији  и  да  се  формира  лига  Београда  у
планинарском трчању и планинарско оријентационом такмичењу.
Такође  је  предложио  да  се  из  Предлога  плана  избаци  камп  за  децу  у  организацији  ПК
„Раднички“. Одржавање кампа тражи сложену организацију (одговарајући смештај за децу,
хотелску исхрану и др.) и посебно одобрење МОС-а. 
Потребно је усагласити став са ПСС и донети одлуку о формирању лиге.

Тачка 8.
Проблем обезбеђења просторија за рад ПСБ. 
Ова тачка није разматрана. Остале су нереализоване обавезе неких чланова УО са претходне
седнице.

Тачка 9.
Припрема Редовне Скупштине ПСБ.
Констатовано  је  да  припреме  теку  по  плану  а  да  ће  се  у  случају  потврђивања  оставки
појединих чланова УО извршити накнадна допуна дневног реда Редовне скупштине.

Тачка 10.
УО је једногласно верификовао одлуку Збора СОБ о избору Ђорђа Матовског за начелника
СОБ.
Ђорђе Матовски је поднео на усвајање измењене Правилнике о раду СОБ. Измене се односе
на знак СОБ.

Седница је завршена у 20.00 часова.

Записничар Председник ПСБ



Станоје Стојковић Слободан Жарковић


