
ЗАПИСНИК
са 31.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 06.04.2015. 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,  Тихомир  Војиновић,  Славо
Глушчевић и Соња Павловић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Драгана Рајбловић и Ђорђи Матовски.
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 30. седнице.
3. Преузете обавезе
4. Извештај са реализованих акција
5. Најава наредних акција 
6. Такмичење, праћење, извештавање
7. Дом на Тари, Копаонику 
8. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Записник са 30. седнице усвојен једногласно.

Тачка 3.
1. Укњижба дома на Копаонику остаје и даље обавеза комисије у саставу Слободан Жарковић,
Стеван Јовичић и Милан Лончар. Договор са ПСК Копаоник је све извеснији. Стиче се утисак
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да ПСК Копаоник на сваком састанку најави неки проблем. На последњем састанку најављен
је  проблем  легализације  објекта.  Договорено  је  да  се  у  одлуци  о  поклону  припадајуће
земљиште третира као земљиште дато у власништво, а не како сада стоји као земљиште на
коришћењу.
Предложене су неке измене уговора. Став 1 у члану 5,  где је дефинисано да ПСБ има 13
кревета, предложено је да се брише. УО је, са једним гласом уздржан, донео одлуку да се ова
тачка уреди анексом уговора који би се на наредној Скупштани ПСБ разматрао и усвојио.
2. Оријентиринг савез Србије дугује по уговору, за трошкове грејања. 
Договорено је да се до краја ове недеље ОСС пошаље допис са захтевом да се изјасни. У
супротном предузети друге мере.
3.  Седница Секретаријата  није  одржана.  Слободан Жарковић из  објективних разлога  није
успео да у датом року закаже и одржи седницу. Остаје и даље обавеза а теме су: састанак са
председницима клубова и разматрање предлога за допуну Начелништва новим члановима.
Нови термин је 20.04.2015 у 17,00 часова. Место ће бити накнадно одређено.
4.  Правилник о  организовању и извођењу акција  ПСБ треба да  се  усклади са  Законом о
спорту и Уговором потписаним са Градским секретаријатом за  спорт и омладину.  Како је
председник Комисије за нормативна акта Станиша Јовановић болестан и није у могућности да
се  посвети  изменама  и  допунама  Правилника  продложено  је  да  се  формира  привремена
Комисија у саставу: Зоран Контић, Тихомир Војиновић и Миломир Ћировић. Комисија има
задатак да у року од 30 дана припреми предлог измена и допуна Правилника.
5. Обавезује се ПК Гребен из Младеновца да измени назив активности у позивном писму.
Уместо Гребенчићи на Космају, треба да стоји Планинарски подмладак Београда – гребенчићи
на Космају.
6. Због обавезе из Уговора потписаним са Градским секретаријатом за спорт и омладину, УО
доноси одлуку о начину достављања позивног писма.

ОДЛУКА
Свим клубовима/друштвима чланицама ПСБ, чије су акције у плану ПСБ за 2015. годину
Поштовани,
Подсећамо вас на вашу обавезу да у најавама акције-позивно писмо, поштујете чињеницу да
се активност финансира из буџета Града. Уговором између Града Београда - Секретаријат за
спорт и омладину и Планинарског савеза Београда је дефинисано да је носилац активности
обавезан да на јасан и недвосмислен начин, током њене реализације наведе чињеницу да се
активност  финансира  из  буџета  Града,  коришћењем  следећег  текста: "Град  Београд  -
Секретаријат за спорт и омладину, допринео је у значајној мери   реализацији наших
програма (пројеката)  обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање".
Обавеза се односи на појављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија.
Приликом коришћења грба и заставе града Београда дужни сте да се придржавате Одлуке и
Упутства за употребу грба и заставе града Београда.
Сваку  најаву  активности  треба  да  одобри  ПСБ.  Молимо  да  се  ово  схвати  максимално
озбиљно. 

Тачка 4.



Извештај са реализованих акција поднео је начелник Миломир Ћировић. У периоду до ове
седнице реализоване су следеће акције:
1. „Течај турно скијања“, у организацији ГСС.
2. „Планинарски подмладак Београда на Рајцу“ у организацији ПК „Раднички“.
3. ''16. зимска школа високогорства'' у организацији ПК ''Железничар'',
4. „Основна школа планинарске оријентације“, у организацији ПК „Победа“ ,
5. „Почетни зимски алпинистички течај“, у организацији АОБ и  
6. „Набавка спелеолошке опреме“,  у организацији СОБ.

Тачка 5.
Најава наредних акција:
1.  „Сећање на Звонка Блажину“  – зимски успон на  Комове у организацији ПК „Победа“.
Термин померен за 17-19.04.,
2. Основни курс спелеологије, у организацији СОБ
3. Отворено првенство Београда у турно скијању, у организацији ГСС, термин померен за 17-
19.04. и
4.  „Планинарски  подмладак  Београда  на  Космају“,  у  организацији  ПК  „Гребен“,  термин
померен за 09.04.2015.
5. Набавка опреме – Одсек за слободно пењање
6. Набавка опреме – Алпинистички одсек Београда
7. Почетни летњи алпинистички течај,
8. Мајски спортски дан, у организацији ПСК „Авала“ и 
9. Планинарска авантуристичка трка на Тари у организацији ПК „Алти“

Дана 22.03. одржана је ванредна акција пешачења за грађане Београда под покровитељством
Министарства  омладине  и  спорта.  Планинарски  савез  Београда  није  био  обавештен  нити
укључен у организацији ове акције. 

Тачка 6.
Критеријуми који  се  примењују за  распоред буџетских средстава  није  добар.  Задужује  се
начелник да до доношења плана активности ПСБ за 2016., предложи нови.
Објављивање садржаја на сајту ПСБ, најава акције или извештај са акције, се врши према
Правилнику о постављању садржаја на интернет. Организатор акције је дужан да припреми
садржај за објављивање како је дефинисано у Правилнику.
Припрема  такмичења  у  спортском  пењању  на  Бељаници  почиње  крајем  месеца  маја.
Потребно је урадити Правилник за такмичење за млађе категорије планинара.
Славо  Глушчевић  је  најавио  такмичење младих  у  болдерингу на  Копаонику и  смештај  у
планинарском дому. Тражио је да се организаторима такмичења смештај у дому не наплаћује.
Договорено је да трошкови смештаја буду одбијени од добити коју ПСБ има од планинарског
дома.

Тачка 7.



У вези предлога Правилника о коришћењу и раду планинарске куће на Тари дате су следеће
примедбе, допуне и измене:
- назив планинарске куће је "Тара";
- у члану 2 треба да стоји "Кућу могу да користе чланови ПСБ, као и чланови спортских
асоцијација;
- уградити члан који ће дефинисати печат Куће;
- у члану 4 уместо подрачуна у оквиру текућег рачуна ПСБ отвара се књиговодствена картица;
- у члану 6, алинеја 5 брише се "исхрана";
- у члану 7, алинеја 6 гласи "издаје признанице, рачуне или профактуре";
- у члану 8, алинеја 4 уместо наменски подрачун треба да стоји текући рачун ПСБ.
За  предложени Кућни ред планинарске куће на  Тари договорено је  да Миломир Ћировић
достави допуне.
На предлог дужности домара-домаћина планинарске куће на Тари није било примедби.
Планинарску кућу на Тари, према Правилнику о начину коришћења и рад планинарске куће
на Тари, могу да користе чланови ПСБ као и чланови асоцијација са којима је удружен ПСБ.
За  остале  заинтересоване  за  коришћење  услуга  планинарске  куће  треба  консултовати
Министарство финансија и Закон о туризму.
Правилник  и  остала  документа  са  горе  наведеним  примедбама  усвојена  су  једногласно.
Правилник треба послати Надзорном одбору.
За  планинарску  кућу  треба  урадити  књигу  гостију  и  печат  и  проверити  да  ли  се  плаћа
боравишна такса за спортисте.
За испоруку електричне енергије још није добијен уговор од ЕПС снабдевања.
Порез на имовину за планинарску кућу треба да се уплати чим се добије оверена пријава од
Општинске управе Бајина Башта – Службе за контролу и наплату јавних прихода.

Тачка 8.
ПК Раднички је мејлом Планинарском савезу Београда доставио решење о искључивању из
клуба Тихомира Војиновића. 
Тихомир Војновић је обавестио УО да је у вези са тим ангажовао адвоката и да ће уз његову
помоћ заштитити свој статус у клубу. Клуб је до сада све захтеве адвоката игнорисао. Такође
је потсетио да је у протеклих годину дана из УО ПК Раднички дошло неколико дописа и да су
сви били нерегуларни.  Или се  радило о фалсификованим службеним документима или су
биле донете одлуке у супротности да важећим клубским документима. Из тог разлога ће за
решавање спора са управом бити укључен и редовни суд. 
У  дискусији  по  овој  теми  закључено  је  да  Тихомир  Војновић  треба  да  искористи  све
могућности које правилници ПСБ обезбеђују и да се обрати Већу части Планинарског савеза
Србије. Поред тога саветовано му је да напише и жалбу Планинарском савезу Србије.
Планинарски савез Београда ће сачекати одлуку Већа части ПСС и одговор ПСС на жалбу.
Тихомир Војновић је обавестио чланове УО ПСБ да је искључен са курса спелеологије, јер је
руководилац курса дошао до сазнања да он (Тихомир Војиновић) није члан ПК Раднички
односно да не припада  више ниједној планинарској организацији.
После краће дискусије закључено је да  о овоме треба да се званично изјасни Начелништво
одсека а да се по овом питању не може донети став док се не сачекају одлуке ПСС.



Седница је завршена у 21:00 часова.

Записничар Председник ПСБ,
Станоје Стојковић Слободан Жарковић


