ЗАПИСНИК
са редовне седнице Збора спортских пењача одржане 18.03.2016. године у
Београду.
Седница одржана у просторијама ПСС, ул. Андрићев венац 2/1, Београд.
Присутни чланови КСП: Надежда Доброта, Раде Вучковић, Андраш Богнар,
Јелена Јаковљевић, Слободан Буловић.
Присутни чланови УО: Борис Мићић (председник ПСС), Исо Планић
(начелник ПСС), Драгослав Гогић (подпредседник ПСС), Неда Милошевић,
Радољуб Кнежевић, Илија Андрејић, Владислав Матковић, Радмило
Филиповић, Љиљана Станојевић, Радованка Вукосављевић, Александар
Марковић.
Присутни представници клубова: Славо Глушчевић, Благоје Доброта,
Немања Чизмић, Антонина Брдарић, Милица Огњановић, Горан Марјановић,
Лука Перуновић, Никола Рвовић, Александар Ђорђевић, Вељко Гроздановић,
Андраш Богнар.
Остали присутни: Миливој Ердељан (председник КВЕ), Милица Тубин,
Жарко Мрчарица, Вук Роквић.
Седницу је отворио Начелник ПСС Исо Планић у 15:30.

ДНЕВНИ РЕД
1.Избор радних тела
-радно председништво (3 члана)
-записничар
-оверивачи записника (2 члана)
-верификациона комисија (3члана)
2.Извештај верификационе комисије
3.Усвајање дневног реда
4.Извештај о раду КСП ПСС за 2015. годину
5.Предлог да се број чланова Комисије за спортско пењање, са 7 чланова
смањи на 5 чланова.

6.Представљање кандидата за председника и чланове КСП ПСС
7. Гласање
8.Разно
1.Избор радних тела Збора
Најпре је изабрано Радно председништво, које су чинили Надежда Доброта
(председавајући), Андраш Богнар и Лука Перуновић (помоћници).
За Верификациону комисију су одабрани Горан Марјановић (председник),
Александар Ђорђевић и Антонина Брдарић (чланови).
За записничара је одређена Милица Огњановић, а Надежда Доброта и
Андраш Богнар оверивачи записника.
2. Извештај верификационе комисије
Утврђивања права гласа клубова при КСП ПСС.
Надежна Доброта је најпре изнела да по Пословнику и Правилнику о раду
КСП није јасно наглашено да је потребно 30 маркица за гласање на Збору
спортских пењача, али у Статуту ПСС (члан 9, 16, 18 и 24) тачно је
наглашено да сваки клуб са правом гласа мора да поседује 30 маркица. Према
томе, она је изнела да је јасно да и на нашем збору право гласа имају клубови
са 30 маркица купљених за претходну годину, а право учешћа имају сви
клубови.
Вељко Гроздановић (ПК „Ас“ Београд) – када су куповали маркице, у
канцеларији ПСС су се информисали да ли је неопходно да имају 30 маркица
и речено им је да то важи само за гласање на Скупштини ПСС, а да на
осталим дешавањима на којима се гласа није неопходно 30. Из тог разлога
његов клуб није ни узео 30 маркица, јер да им је наглашено да морају, они би
то урадили.
Надежда – мисли да је ситуација јасна, али даје предлог да буде 30 маркица
за право гласа и тражи мишљење УО.
Исо Планић (начелник ПСС) – КСП је у протеклих неколико година урадила
доста по питању унапређења свог рада. Ово је друга година рада КСП у овом
сазиву са очигледним проблемима. Уназад неколико месеци, имао сам
прилике да учествујем у раду КСП и да као начелник, заједно са
председником ПСС, помогнем спортским пењачима да у свом раду дођу до
неопходног консензуса и договора како би радили стварно успешно. Не
полази нам за руком, и унутар заједнице спортских пењача проблеми се

настављају, ескалирају до инцидената. Било је потребно да се закаже овакав
збор како би њихов рад био даље регуларан на њихово задовољство и на
задовољство свих нас.
Заједница спортских пењача у Србији броји 62 спортска пењача. Толико њих
је предало пењачке картоне као приправници и спортски пењачи ПСС. Значи
62 такмичара у спортском пењању. Али ПСС и нема тако много такмичара,
па и та цифра није мала већ је значајна. Многи од њих 62 су ПСС донели
статус заједнице која у свом саставу има Заслужне спортисте, спортисте
међународног ранга и спортисте националног ранга. Ова ваша заједница је за
савез од изузетног значаја, ваш рад је од интереса за све нас и желимо да вас
подржимо. Свега 10 клубова од 150 у савезу има спортске пењаче. Мораћемо
признати право гласа и оним клубовима са малим бројем пењача. Број од 30
маркица у Статуту ПСС је унет као лимит за оне клубове који желе да
учествују у пуноправном раду Скупштине ПСС-а, то се не односи на рад
ваше заједнице.
Начелник је искористио прилику да пожели добродошлицу пењачима на
седницу Управног одбора, а УО позвао да сконцентрисано прати рад Збора
спортских пењача и упозна се са њиховом проблематиком како би се донеле
најбоље могуће одлуке за наш савез. Он је нагласио да избор у КСП није
никаква награда, част и привилегија, него је то посао који мора да се ради.
Није једноставно организовати такмичења у условима када су средства која
се издвајају из буџета Републике Србије релативно мала. Подсетио је и да
није буџет једини извор средстава и прихода на који можемо и морамо да
рачунамо, и позвао све комисије савеза да и сами траже додатна средства
кроз конкурсе. Дао је и неке предлоге да би се број такмичења смањио у
складу са ограниченим средствима са којима располажемо, можда да се лига
такмичења која смо до сада организовали претворе у првенства у наредном
периоду. Тако би имали једно такмичење у тежинско, једно у болдеру и једно
у брзинском. Такмичења доносе и вама и нама углед и резултате који су
значајни. Такође, он је истакао да ПСС са Балканском планинарском
федерацијом има сарадњу и у оквиру ње саговорнике са којима бисмо могли
успоставити комуникацију за такмичења која би била од користи. Са њима ће
успешно стартовати са планинарском оријентацијом, па и ми да размислимо
о томе. Свестан је да постоје проблеми у свему томе, али нас је позвао да
размислимо.
Рад са младима је приоритет Министарства омладине и спорта, па мора бити
и део нашег програма рада. Под којим условима и на који начин, ми ћемо
одлучити. Наравно да је питање безбедности на самом врху.

На списку присутних је 11 клубова који су предали овлашћење. Присутан је и
Немања Чизмић као председник клуба "Climbing tribe". Прихвата се његово
право гласа иако нема овлашћење (по Пословнику о раду Збора спортских
пењача ПСС). Овлашћење представника ПАЕК “Ниш“ није оверено печатом,
доставити печат у наредних недељу дана.
Раде Вучковић - Дефинисати ко има право гласа од присутних клубова.
Исо Планић - Регулисати Правилником ко су спортски пењачи и које су
њихове активности. Да ли су то само они који су предали пењачки картон
комисији.
Верификациона комисија је утврдила да право гласа имају 12 клубова, од
присутних 12 пуноправних чланова. Клубови са правом гласа и лица која
поседују овлашћење за заступање и гласање су:
1.СПК „Осмица“ из Деспотовца – Горан Марјановић (овлашћено лице)
2.СПК „Вертикал“ из Београда – Славо Глушчевић (председник)
3.ПК „Земун“ из Београда – Лука Перуновић (овлашћено лице)
4.ПК „Београд“ из Београда – Раде Вучковић (председник)
5.ПК „Камена Гора“ из Пријепоља – Никола Рвовић (овлашћено лице)
6.ПК „Climbing tribe“ из Београда – Немања Чизмић (председник)
7.ПК „Пентракс“ из Кикинде – Антонина Брдарић (овлашћено лице)
8.ПАЕК „Ниш“ из Ниша – Милица Огњановић (овлашћено лице)
9.ЖПК „Спартак“ из Суботице – Андраш Богнар (овлашћено лице)
10.СПК „Гекон“ из Београда –Надежда Доброта (овлашћено лице)
11.СПК „Стари Град“ из Ужица – Александар Ђорђевић (председник)
12.ПК „Ас“ из Београда – Вељко Гроздановић (овлашћено лице)
3.Усвајање дневног реда
Дневни ред је усвојен.
4. Извештај о раду КСП за 2015. годину
Председник КСП Надежда Доброта је присутнима изложила Извештај о раду
КСП у периоду од њеног формирања до сада. Подсетила је присутне који су
све правилници и други документи донети, одржана такмичења, кампови,
полагања за звања, утрошена буџетска средства, као и опрема којом КСП
располаже. Детаљан извештај у писаној форми Надежда Доброта ће
доставити на имејл свим клубовима.

Раде Вучковић наводи да у Извештају стоје само лепе ствари које су се
десиле, а нису само такве биле у прошлој години на жалост. У Извештај
требало додати инцидент са такмичења у Сићеву, као и информацију да је на
крају године већина клубова тражила збор. Пошто се говори о раду КСП за
протеклу годину, сматра да инцидент тих размера не би смео да прође
непримећено.
Нада – Овакав извештај је прослеђен начелништву, ПСС, Министарству,
прочитан је на Скупштини у Врању. Што се тиче ванредног збора, то је било
у децембру, пред крај године и зато није могло да уђе у извештај. Није
ставила јер то није била никаква активност, већ злоупотреба појединих
клубова мимо одлуке УО.
Исо Планић - Садржај извештаја су спортски резултати и такви се презентују
јавности. О немилим догађајима постоје писани трагови и о њима одлучује
Веће части и УО.
Славо Глушчевић – износи суштину проблема у комисији.
25 година сам у комисији и овакве ствари се нишу дешавале. Било је разлика
у мишљењима али да се довде иде никада није било. Узрок је сношење
последица ако се не гласа за одређену особу. КО не да подршку за Благојев
предлог, тај сноси последице (Раде Вучковић – није подржао предлог о
дечијим такмичењима, уследило му је избацињаве из пењачке сале у Првој
гимназији; Слободан Буловић – Није подржао предлог око Правилника за
уређење смерова и др.предлоге, одмах конфликт; Славо – није гласао за
Благоје 2012. Године, није подржао неке предлоге, није гласао за Наду
2015.године, поруке да ће сносити последице). Далеко смо ниско пали ако
било ко сноси последице због свог мишљења о саставу комисије или
подржавања предлога.
Нада Доброта - Циљ Збора је да идемо напред и да цела Комисија ради, а не
само председник. Проблеми настају јер се чланови Комисије укључују само
када треба да се гласа против појединих предлога. Сматра да је недопустиво
то што Комисија није имала комуникацију. Благоје се више не меша, он ће
добити адекватну казну, није била туча, већ претња и Слободан Буловић је
био узрок те претње због речи упућених Благоју.
Јелена Јаковљевић је распустила комисију до овог збора, комисија није имала
комуникацију.
Илија Андрејић износи да је Благоје Доброта послао претећи имејл Слави
Глушчевићу, 25.децембра 2015. у 00:46ч, да ће „сносити последице“ (чита
део имејла). Чита и др. имејл, претњу Слободану Буловићу.
Немања Чизмић наводи да ово што се дешава није уско везану за ову
комисију, већ траје дуги низ година. Сматра да није потребно извлачити
имејлове од пре 5 година. Док је радио у претходној комисији, такође добијао

претеће имејлове од стране Благоја Доброте, његов клуб је избачен из
пењачке сале у Првој гимназији. Ради се о сукобу мишљења, ко год има
нешто против пролази тортуру.
Славо Глушчевић наводи да председница КСП није испоштовала одлуку
комисије да се збор одржи након такмичења у Сићеву (у Правинику о раду
КСП стоји да комисија заказује Збор, а не председник комисије). Није
испоштовала ни одлуку више од 1/3 клубова који су тражили Ванредан збор.
Не може она бити изнад одлука Комисије.
Председник ПСС Борис Мићић наводи да је Нада имала одобрење од
Управног одбора да се предложени Збор тада не одржи. Хтели су да смире
ситуацију и припреме Збор.
Исо Планић је неке од иштапманих имејлова проследио члановима УО да
прочитају. Рекао је да ће о овоме Веће части сигурно расправљати, и изнео
своје лично мишљење да се Благоје Доброта изопшти из Планинарске
организације. Такви људи нам у Планинарској организацији, без обзира на
претходне заслуге, не требају.
Вељко Гроздановић (коментар на извештај) да је већина чланова Комисије
пред крај године дала оставку (на том Ванредном збору).
Исо Планић, револтиран због садржине изнетих имејлова, напушта састанак
али се након неког времена враћа.
УО - Извештај о раду се може допунити. Уз овај извештај може да се дода све
то што желимо, и да ставимо да је део овог извештаја о резултатима.Такође,
чланови Управног одбора сугеришу да убудуће Извештаји буду писани
ћирилицом јер је то званично писмо.
Извештај о раду је усвојен.
Финансијски извештај
Нада Доброта износи да клубу ПАЕК „Ниш“ из Ниша није исплаћен цео
износ средстава за такмичење у Сићеву (22.000 динара мање су добили, због
ступања на снагу одлуке о смањењу дневница на нивоу државе).
Раде Вучковић наводи да су и други клубови имали искуства са
неисплаћеним средствима за такмичење.
Славо Глушчевић такође наводи да му није било исплаћено 7.000 дин. за
путне трошкове, а сматра да је то последица тога што није гласао за Наду.
КСП је донела одлуку, 6 чланова је гласало за, а она је није испоштовала. Да
би све било добро испланирано и без пропуста Буџет треба планирати
раније. Ако се добију средства месец дана уочи такмичења, не може а да не
буде пропуста.

Нада одговара Слави да му та сума није исплаћена јер у буџету није било
средстава.
УО - Средства која комисија добија од Савеза нису довољна. Трошкови
одласка такмичара на такмичења у том случају падају на терет клубова. То
треба решити тражењем спонзора и залагањем појединаца за свој клуб.
Трошкове треба свести на минимум.
Председник Борис Мићић говори о смањењу буџета свих савеза у земљи, па
и нашег од 10% због Олимпијаде. Средства нису правилно распоређена и
потрошено је прошле године укупно 618.000,00 дин. било је одобрено
500.000,00 дин.
Финансијски извештај изгласан -1 уздржани гласач.

5. Предлог да се број чланова комисије за спортско пењање, са 7 чланова
смањи на 5 чланова
Надежда је изнела свој предлог да се број чланова КСП са садашњих 7 смањи
на 5, јер сматра да ће комисија тако ефикасније радити.
Гласање за предлог да у Комисији буде 5 чланова није усвојен ( 4 за, 3
против, 5 уздржаних).
6. Представљање кандидата за председника и чланове КСП
Клубови су послали предлоге за Председника КСП и чланове. На основу
пристиглих пријава, установљено је да су два кандидата предложена за
Председника КСП.
1.Надежда Доброта, СПК Гекон из Београда
2. Јелена Јаковљевић, СПК Вертикал из Београда
За чланове КСП су предложени:
1.Златко Јовановић, ПК Осмица из Деспотовца
2.Александар Ђорђевић, СПК Стари Град из Ужица
3.Лазар Стефановић, СПК Пентракс из Кикинде
4.Раде Вучковић, ПК Београд из Београда
5.Братислав Михајловић, ПК Земун из Београда
6.Андраш Богнар, ПК Спартак из Суботице

7.Жарко Мрчарица, ПК Climbing Tribe из Београда
8.Радомир Микић, ПК Победа из Београда
9.Вељко Гроздановић, ПК Ас из Београда

Примедба Наде Доброте (из Статута, члан 21) о сукобу интереса Јелене
Јаковљевић. Сматра да је Јелена у директном сукобу интереса као кандидат
за председника комисије, јер је стипендиста савеза.
УО - није од значаја то што је Јелена стипендиста и истовремено кандидат за
председника Комисије, то је чак и препорука.
Слободан Буловић – он види сукоб интереса од самог почетка јер Антонина
Брдарић која је ту, не сме да гласа против Наде јер ће Благоје да је избаци из
сале где тренира (Прва гимназија), а ту тренира њен тренер.
Надежда Доброта напушта Збор, узрујана због прозивки упућених на рачун
Благоја поводом његових претњи. Брзо се враћа и моли да се више не помиње
Благоје.
Исо Планић предлаже да кандидати за председника изнесу своје Програме за
рад нове Комисије.
Немања Чизмић сматра да Нада и Благоје нису компетентни да воде
Комисију.
УО - личне сујете треба заобићи. Сукобе треба решавати Суд части.
Предложени кандидати за Председника КСП су у кратким цртама изнели
своје предлоге о раду КСП за наредни период.
Јелена Јаковљевић износи свој став о садашњем стању Комисије и сматра да
будућа Комисија треба да настави тамо где је стала комисија из 2014. године,
која је по њеном мишљењу знатно боље радила.
Нада се вратила на састанак и износи свој Програм који би пратио нови
програм Министарства спорта о унапређењу деце и јуниора. Предлаже
укидање аутобуса за превоз такмичара у циљу смањења трошкова.

7. Гласање
Гласање је обављено тајним гласањем, а резултати су следећи:

Јелена Јаковљевић је освојила 7 гласова, Надежда Доброта је освојила 5
гласова, чиме је установљено да је Јелена Јаковљевић нови Председник КСП
ПСС.
Читање листе кандидата за чланове Комисије
Немања Чизмић има примедбу да његов предложени члан није прочитан.
На листу је додато 4 кандидата који су били предложени, али нису били на
листи.
Стављен је на гласање предлог Јелене Јаковљевић о кандидатима за
Комисију. Гласањем је предлог прихваћен (10 гласало за, 2 уздржана).
Резултати су следећи:
1. Жарко Мрчарица, ПК Climbing Tribe
2. Вељко Гроздановић, ПК Ас
3. Александар Ђорђевић, СПК Стари Град из Ужица
4. Раде Вучковић, ПК Београд
5. Андраш Богнар, ПК Спартак из Суботице
6. Братислав Михајловић, ПК Земун

Након гласања је установљено да нову КСП ПСС чине:
1. Јелена Јаковљевић, Председник КСП
2. Раде Вучковић
3. Андраш Богнар
4. Братислав Михајловић
5. Вељко Гроздановић
6. Жарко Мрчарица
7. Александар Ђорђевић
УО је установио да има кворум и да може одмах донети одлуку о
верификацији новоизабране КСП.
УО је потврдио новоизабрану КСП.

8.Разно
Покреће се тема о броју пењача. Евидентирано је само 62 пењачка картона, а
зна се да има више људи који се баве пењањем.
Раде Вучковић објашњава да се код пењача у картон уписују нови смерови
које су попели, цифра од 62 картона није меродавна јер пењачи не уписују
дословно све смерове које су пењали у току године, јер у циљу тренинга
понављају доста претходно попетих смерова.
Раде је истакао да имамо спортске пењаче који обарају националне рекорде.
Ти људи напорно тренирају 5 дана недељно, њихов одлазак на пењалишта је
један мукотрпан рад, а да не причамо о повредама и хроничним повредама.
Ова 62 картона нису ни приближно паралела шта ти људи раде и колико се
труде.
Вук Роквић наводи да разлог због ког предају картоне јесте притисак и
избегавање међусобних сукоба.
Исо Планић потврђује да недостаје Правилник о активности пењача.
Јелена Јаковљевић наводи да је 2015. прва година у којој су попуњавани
пењачки картони, па је и то један од разлога зашто има само 62 картона.
Такође, истиче да многи картони нису били оверени од стране председнице
Комисије. Ниједан картон категорисаних спортских пењача није оверен.
Никола Рвовић- треба узети у обзир све спортске раднике.
УО - Нова комисија мораће да смисли начин регистровања пењача како би
били препознати у Савезу.
Исо Планић - у току је формирање Стручног савета спортских стручњака и
Комисије за дозволе за рад. То нас приморава Закон о спорту, и од наредне
године ће клубови добијати дозволе за рад, дозволе за такмичење, ....
Инструктори треба да доставе извештај да је Данијела Бабовић полагала за
звање спортски пењач, јер се више пута обраћала ПСС за ту потврду.
Председник Борис Мићић позива нову Kомисију да остане са начелником.
Раде Вучковић обраћа се члановима УО и предлаже сарадњу планинара у
налажењу нових локација за спортско пењање.

Седница завршена у 18:30ч.

Записничар
___________
(Милица Огњановић)
Оверивачи записника
_____________
(Надежда Доброта)
______________
(Андраш Богнар)

