ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД,
Тел: 062/211-017
E-mail: psbgd11@gmail.com

ЗАПИСНИК
са 35. седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 21.10.2015. године у
просторији ПК “Победа”, Мачванска 8.
Присутни чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Милан Лончар, Тихомир
Војиновић, Славо Глушчевић, Миломир Ћировић, Стеван Јовичић и Драгана Рајбловић.
Одсутни чланови Управног одбора: Петар Бојић, Радмило Марић, Соња Павловић и Ђорђи
Матовски.
Остали присутни: Доброта Благоје.
Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.25 часова, констатујући да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Усвајање дневног реда,
Усвајање записника са 34. седнице ,
Преузете обавезе,
Извештај са реализованих акција, проблеми у извештавању и поштовање рокова,
Најава наредних акција
Реализација рекреативних активности кроз пројекат финансиран од ГССО,
Дом на Тари- жалба Јавора, дом на Копаонику
Финансирање Савеза, састанак са председницима клубова
Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ
Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.
Тихомир Војиновић је обавестио чланове УО да је основан нови планинарски клуб «Славија»
и предао захтев за пријем истог у чланство ПСБ.

Тачка 2.
Записник са 34. седнице усвојен са једном изменом у тачки 4 став 3.
Тачка 3.
1. Укњижба дома на Копаонику остаје и даље обавеза комисије у саставу Слободан Жарковић,
Стеван Јовичић и Милан Лончар. Слободан Жарковић преузео обавезу да контактира
председника ПСК „Копаоник“.
2. Није послат одговор председнику ПК „Гребен“ Бранку Марковићу због чега му није
прихваћена једна акција.
3. Начелник за планинарство Миломир Ћировић није доставио нове критеријуме за расподелу
буџетских средстава за реализацију плана активности у 2016. години.
4. Састанак са председницима клубова је одложен из објективних разлога. Чекао се исход
разговора са председником ПСС Борисом Мићићем и генералним секретаром Денисом
Божовићем у вези решавања питања просторија и финасирања ПСБ.
5. После извештаја Тихомира Војиновића о казни коју је УО ПСБ донео Драгану Павловићу
2010 године, којом му се забрањује да води акције ПСБ, дошло је до краће дискусије. На крају
дискусије УО је донео следећу одлуку:
Пошто казна није била временски орочена а Драган Павловић је у међувремену напредовао и
без проблема реализовао многе акције одлука о казни се ставља ван снаге.
Тачка 4.
У периоду до ове седнице реализоване су следеће акције:
1. „Првенство Београда у спортском пењању – Бељаница“.
2. Планинарска авантуристичка трка БГ лига 4. коло
3. Такмичење у планинарској оријентацији БГ лига 3. коло
4. Ноћно планинарско оријентационо такмичење БГ лига 4. коло
Трофеј Београда у планинарству реализован по посебном програму.
Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката, у организацији СОБ „Петар Бакић“ је
одложена.
Тачка 5.
Најава наредних акција:
1. Меморијални успон на Бјелашницу, у организацији ПК Железничар
2. Авала из четири правца, у организацији ПСК Копаоник
3. Преглед спортиста (Славо Глушчевић ће доставити списак кандидата за преглед)
Планинарску акцију за децу основно школског узраста, организатор ПК Вис Лазаревац није
најавио.
Тачка 6.
Слободан Жарковић је известио о садржају разговора на састанку у Градском секретаријату за
спорт и омладину. На састанку је било позвано шест спортских савеза и то: планинарски
савез Београда, оријентациони савез Београда, соколски савез Београда, асоцијација спорт за

све, савез за рекреацију и фитнес и спортски савез особа са инвалидитетом. Донета је одлука
да се за грађане Београда организује масовна бесплатна рекреација. Савези треба да осмисле
програм и дефинишу потребна финансијска средства. ГССО ће обезбедити медијску подршку
а на акцијама ће учествовати и градски функционери.
Након овог састанка обављене су консултације са клубовима и одсецима и на основу тога
направљен и Градском секретаријату за спорт и омладину послат следећи предлог плана
рекреације:
Субота 12.12.2015.
 Спортско пењање на вештачкој стени за децу и грађанство – сала у I Београдској
гимназији (од 10.00 х до 18.00 х)
 Спортско пењање на вештачкој стени за децу и грађанство – вештачка стена на Ади
Циганлији (од 10.00 х до 16.00 х)
 Пешачка тура Летња позорница – Топчидерски парк – Кошутњак (окупљање у 10.00 х,
пешачење 1 х краћа тура, 2 х дужа тура)
 Демонстрација спелеолошких и алпинистичких техника – Летња позорница (или
калмегдан), од 11.00х до 15.00х
 Ревијална промотивна планинска трка за све – Кошутњак, Старт у 12.00х
Недеља 13.12.2015.
 Спортско пењање на вештачкој стени за децу и грађанство – сала у I Београдској
гимназији (од 10.00 х до 18.00 х)
 Спортско пењање на вештачкој стени за децу и грађанство – вештачка стена на Ади
Циганлији (од 10.00 х до 16.00 х)
 Пешачење на Авалу, окупљање у 09.00х и организован полазак аутобусима до Белог
Потока и Пиносаве са следећих локација: Земун, Нови Београд, Студентски трг, Храм
на Врачару, Трошарина. У сваком аутобусу грађани ће имати своје планинарске водиче
који ће водити бригу о њима. Организован скромни оброк и чај у Чарапићевом Бресту
по завршетку пешачења.
За реализацију овог плана тражили смо 450.000 динара.
Након краће дискусије договорено је да се формира организациони одбор у саставу: Миломир
Ћировић, Драгана Рајбловић, Благоје Доброта, Славо Глушчевић, Ђорђи Матовски, Соња
Павловић и Слободан Жарковић.
Тачка 7.
Доброта Благоје је известио о боравку деце и њихових родитеља у планинарској кући на Тари.
По његовом мишљењу услови боравка у кући су задовољавајући и нема већих примедби.
Предложио је да доведе стручне људе да прегледају систем за грејање и евентуално изврше
ремонт. Предложио је да у зимском периоду доведе децу на скијање и понудио да се цена
коригује са 200 на 300 динара.
Стеван Јовичић је напоменуо да одлука о цени смештаја постоји и да износи 200 динара.
Затим је навео шта је приоритетно да се уради у кући да би се услови боравка побољшали.
Апелује да се у клубовима више пропагира коришћење планинарске куће и да они у своје
планове за наредну годину предвиде планинарске акције на Тари и смештај у планинарској
кући. На недавној седници секретаријата од Зорана Контића добио је сугестију да се

успостави сарадња са планинарима ПК Тара из Бајине Баште јер имају добру сарадњу са
органима општине а самим тим и веће су могућности да се добије нека помоћ. Сматра да је
то добра идеја и да са њима треба обавити разговор. Сада је важно да се обави провера
система за грејање. За нужду ради камин а има и дрва у шупи. Намерава да наредног викенда
оде на Тару и обави разговор са планинарима ПК Тара.
Милан Лончар је предложио да се појача информисање клубова о томе да планинарска кућа
ради. Сматра да цена смештаја треба да се повећа са 200 на 300 динара.
У дискусији по овом питању речено је да на сајту ПСБ стоји информација о томе да
планинарска кућа ради и да је цена смештаја 200 динара. Истакнуто је да се ова информација
пошаље и на YU maunting листу.
Предлог да се цена повећа на 300 динара зависиће од тога да ли ће систем грејања бити
ремонтован и спреман за рад.
Тачка 8.
Није разматрана. Очекује се прво састанак са председницима клубова и Одсека.
Тачка 9.
Тихомир Војиновић је предложио да се инцидент који се десио на прошлогодишњем табору
планинара на Грбаји третира као пропуст у организацији акције и да би због тога требало да
се Александар Тијанић казни са пет година забране вођења акције за ПСБ.
Након дискусије у којој су учествовали Слободан Жарковић и Милан Лончар договорено је
да се од ПК Раднички затражи став о поменутом догађају. По добијању њиховог одговора
ПСБ ће донети одговарајућу одлуку. Задужује се Слободан Жарковић да у року од седам дана
реализује овај договор.
Благоје Доброта је поднео усмени извештај о боравку деце у планинарској кући, о
могућностима да се на Солотуши направе смерови за пењање на природној стени, о
промотивним такмичењима и о промоцији спортског пењања.
Начелнику Одсека за спортско пењање Славу Глушчевићу скренута је пажња да још није
урадио Правилник о раду одсека. Правилник мора бити усклађен са Законом о спорту.
Предложено је да се на наредним седницама покрене тема: организација и рад одсека.
Седница је завршена у 21:00 часова.

Записничар
Станоје Стојковић

Председник ПСБ,
Слободан Жарковић

