
ЗАПИСНИК
са 29.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 09.02.2015. године у
просторији ПК “Железничар” у улици Булевар Михајла Пупина 165а у Н. Београду.
Присутни  чланови  Управног  одбора:   Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Миломир
Ћировић,  Стеван  Јовичић,  Петар  Бојић,  Радмило  Марић,  Ђорђи  Матовски,  Тихомир
Војиновић и Славо Глушчевић (закаснио 50 минута).
Одсутни чланови Управног одбора: Драгана Рајбловић и Соња Павловић. 
Остали присутни:
Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.00 часова,  констатујући да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 28. седнице.
3. Преузете обавезе
4. Анализа Скупштине ПСБ
5. Најава наредних акција 
6. Формирање Начелништва
7. Проблем обезбеђења просторија за рад ПСБ
8. Планинарски домови
9. Измена Пословника о раду УО 
10. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен уз додавање тачке 9: измена Пословника о раду УО.

Тачка 2.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 

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



Записник са 28. седнице усвојен са примедбом Стевана Јовичића: у тачки 3 четврта реченица
се мења и гласи: ПСК «Копаоник» је у јуну месецу укњижио земљиште у власништво 1/1 у
своју корист и не жели да део земљишта под и око објекта наведе у одлуци о поклону.
Прочитан је и записник са Скупштине. Закључено је да се после задње реченице у записнику
дода текст који је на Скупштини поднео Милан Лончар а омашком није унет у записник.

Тачка 3.
1.  Укњижба  дома  на  Копаонику није  урађена.  Обавезује  се  комисија  у  саставу Слободан
Жарковић, Стеван Јовичић и Милан Лончар да и даље раде на решавање овог задатка.
2. Оријентиринг савез Србије дугује по уговору, за трошкове грејања. Дуг не желе да исплате.
Обавезује се председник ПСБ да напише допис у коме ће од ОСС тражити да се по питању
дуга писаним путем изјасне.
3. Планинарски савез Србије није одговорио на наш допис у вези безбедоносних проблема на
такмичењима у спортском пењању. Задужује се Слободан Жарковић да упути ургенцију ПСС
за одговор. 
Одустаје се од тражења одговорности за господина Ћирковића због непримерене оптужбе на
рачун ПСБ.

Тачка 4.
Анализа Скупштине ПСБ
Скупштина ПСБ је била успешна и протекла је у најбољем реду. Освежен је састав УО па се у
наредном периоду очекује повећан напор и конкретнији резултати.  Такође се очекује веће
ангажовање начелништва на формирању лиге и подизање такмичења на виши спортски ниво.
Са  клубовима  треба  организовати  састанак  и  размотрити  питање  финансирања  Савеза.
Проблем закупа пословног простора остаје и даље нерешен а планинарски дом на Тари ће
водити  у  дубиозу  ако  се  питање  одрживог  пословања  дома  не  реши  у  догледно  време.
Процена  је  да  за  стабилно пословање Савеза  недостаје  око 200.000 динара на  годишњем
нивоу.  Увођење  чланарине  клубовима  чланицама  Савеза  је  један  од  начина  обезбеђења
финансијских  средстава.  У  опцији  је  и  евентуални  договор  са  ПСС-ом  да  се  одређени
проценат од продатих маркица определи за  ПСБ. Скупштина ПСС је заказана за 28. фебруар
у Књажевцу и тада треба то питање ставити на дневни ред.
Клубове треба обавестити да се озбиљније понашају око реализације активности за коју су се
кандидовали и да средства која добијају за суфинансирање активности правдају валидним
рачунима  поштујући  структуру  трошкова  која  је  наведена  у  програму  и  усвојена  на
Скупштини.  Сходно томе клубовима треба,  пре  реализације активности,  послати усвојену
структуру трошкова.
После краће дискусије договорено је да се закаже састанак Секретаријата на којем би требало
дефинисати  дневни  ред  и  смернице  за  одржавање  састанка  са  председницима  клубова.
Комплетан материјал са седнице Секретаријата поднети члановима УО на усвајање и након
тога заказати састанак са председницима клубова. Рок за припрему и одржавање састанка
Секретаријата је 15 дана.
Тихомир Војиновић је исказао своје негодовање на извештај НО који је Скупштина усвојила.
У дискусији по овом питању закључено је да УО не може да мења одлуку Скупштине и да се



о томе више не расправља, а Војиновићу се саветује да решавање тог проблема настави у
свом клубу.

Тачка 5.

Најава наредних акција.
За први квартал 2015., најављене су следеће акције:
1. „Основна школа планинарске оријентације“, у организацији ПК „Победа“,
2. „Течај турно скијања“, у организацији ГСС ,
3. „Почетни зимски алпинистички течај“, у организацији АОБ,  
4. „Набавка спелеолошке опреме“,  у организацији СОБ и
5. „Сећање на Звонка Блажину“ – зимски успон на Маглић у организацији ПК „Победа“.
''16. зимска школа високогорства'' у организацији ПК ''Железничар'' је у току. Пријављено је 8
учесника. Предавања су одржана у Овчар Бањи. Планиран је одлазак у Словенију (4 дана).
Улаже се велики труд да се школа реализује у најбољем реду.
За  течај  турно  скијања  обезбеђено  је  12  комплета  опреме.  Течај  је  бесплатан,  полазници
плаћају само превоз и храну.
Све најаве акција треба постављати на сајт. Организатор је у обавези да осмисли најаву и да
припреми пар лепих фотографија, поштујући  Правилник о постављању садржаја на сајт.
Такође на сајт треба постављати податке о одржаним акцијама,  постигнутим резултатима,
освојеним  наградама,  уређеним  смеровима,  односно  приказивати  све  оно  што  може
допринети афирмацији клубова и Савез.

Тачка 6.
Формирање Начелништва
Новоизабрани начелник Миомир Ћировић је затражио да се о овом питању расправља на
седници Секретријата, јер тренутно није спреман да поднесе предлог за састав  Начелништва.
Констатовано је да Комисије за такмичења треба да имају од 3-5 члана. Имале би задатак да
прате  такмичења  предвиђена  програмом:  трчање,  спортско  пењање  и  оријентацију.  Члан
Комисије може да буде и неко из УО. Комисије треба да израде потребне пријаве, обрасце за
праћење резултата, обрасце извештаја (кварталне или полугодишње), начин награђивања и др.
Постојећи Правилници о такмичењима дефинисали су такмичарске комисије. Потребно је да
се постојећи састав Комисија допуни новим члановима.
Комисију за  домове  треба  попунити  новим чланом,  пошто  је  Бојан  Миловановић  поднео
оставку.
Закључено је да се питање формирања Начелништва решава на Секретаријату. Све предлоге
за  кандидате  за  Начелништво  треба  доставити  што  пре,  како  би  се  извршиле  потребне
консултације са кандидатима и добио њихов пристанак за прихватање обавеза које захтева рад
у Начелништву. Све то треба обавити пре седнице УО.

Тачка 7.

Проблем обезбеђења просторија за рад ПСБ. 



Договорено је да се поднесе допис-молба Секретаријату за имовинско правне односе града
Београда и захтев за пријем код директора. 

Тачка 8.

Планинарски домови.
Са ПСК „Копаоник“ није обављен састанак. Одлука о поклону је неприхватљива за ПСБ јер у
њој стоји да ПСБ има право коришћења земљишта, док је у уговору  дефинисано да ПСБ има
право власништва над земљиштем. Састанак треба одржати што пре. Решење овог спора је да
ПСК „Копаоник“ донесе нову одлуку. Треба инсистарати да се то обави што пре.
Планинарски дом на Тари за сада не доноси приходе већ наслеђене дугове које треба платити.
Ради се на анализи дугова и припреми захтева за отпис оних који су  застарели. Један део
дугова за воду је отписан, остао је да се плати дуг за 2014. годину. Рачун за воду у 2015 биће
511,50  динара  месечно.  За  потрошњу  електричне  енергије  још  није  испостављен  рачун.
Послат  је  допис-захтев  за  доставу листинга  дугова.  Процењује  се  да  је  дуг  за  утрошену
електричну енергију око 16.000 динара.  
Питање домара још није решавано. До сада су се пријавила три кандидата. Разговоре треба
обавити што пре а најкасније за 30 дана (рок 15.03.2015).
Разматрано је и питање отварања подрачуна за праћење финансијских трансакција везаних за
пословање домова али се о овоме није одлучивало.

Тачка 9.
Предлоге  измена и  допуна  Правилника о  раду УО треба доставити до 28.02.2015.  године
мејлом свим члановима УО.

Тачка 10.
Градски  секретаријат  за  спорт  и  омладину  доставио  је  позив  за  одржавање  састанка  са
представницима свих спортских савеза.  Одлучено је да на том састанаку учествују Милан
Лончар, Миломир Ћировић и Станоје Стојковић.
Буџет за ову годину је 1.400.000,00 динара, што је за 25.796,00 више у односу на прошлу
годину.  Договорено  је  да  се  20.000  динара  дода  за  акцију припреме  младих  селекција  за
такмичења на природним стенама а 5.796,00 за рад Канцеларије.  

Седница је завршена у 20.00 часова.

Записничар Председник ПСБ,
Станоје Стојковић Слободан Жарковић


