
ЗАПИСНИК

Са 23.  седнице  Управног  одбора  Планинарског  савеза  Београда одржане 17.01.2012. 
године у просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора:  Зоран КОНТИЋ, председник;  Милан ЛОНЧАР, начелник; 
Слободан ЖАРКОВИЋ, потпредседник; Предраг ЗАГОРАЦ, члан; Ненад БОГДАНОВИЋ, 
члан; Михаило  ЛАЗИЋ,  члан;  Ратомирка  ЈОЧИЋ,  члан; Никола  БАРБУТОВ,  члан и 
Миломир ЋИРОВИЋ, члан.
Одсутни  чланови  Управног  одбора:  Добривоје  РАДОЈЕВИЋ,  секретар и Зоран 
НИКОЛИЋ, члан. 
Остали присутни:  Станиша Јовановић, председник Већа части и Ђорђи Матовски, нови 
начелник СОБ.
Седницу  је  отворио  председник  ПСБ  Зоран  Контић  у  18,00 часова,  констатујући  да 
постоји  кворум  за  одржавање  седнице  и  доношење  пуноважних  одлука.  Након  тога 
предложио je следећи:

 ДНЕВНИ РЕД

1. Припрема редовне Скупштине ПСБ,
2. Извештај о реализованим акцијама,
3. Најава наредних акција,
4. Договор око новог Статута ПСБ,
5. Текућа питања.

Тачка 1.

После  краће  дискусије  одлучено  је  да  се  Редовна  Скупштина  Планинарског  савеза 
Београда одржи 23. јануара 2012. године у просторијама у Змаја од Ноћаја 9 са почетком у 
17 часова. Предложен је следећи дневни ред:

1. Избор радних тела:
 Радног председништва,
 Записничара и овериваче записника,
 Верификационе комисије,

2. Извештај Верификационе комисије
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3. Усвајање дневног реда,
4. Извештај о раду ПСБ у 2011. години, доношење одлуке о усвајању Извештаја о 

раду  у  делу  програма  који  је  финансиран  средствима  градског  буџета  за  2011. 
годину,

5. Финансијски извештај за 2011. годину, доношење одлуке о усвајању Извештаја о 
распоређивању и утрошку средстава градског буџета за 2011. годину,

6. Извештај Надзорног одбора и извештај Већа части
7. Предлог програма рада за  2012.  годину,  доношење одлуке о усвајању Предлога 

програма рада ПСБ за 2012. годину који се кандидује за финансирање средствима 
градског буџета,

8. Доношење одлуке  о  усвајању Критеријума  о  расподели  буџетских  средстава  за 
2012. годину за  основни програм рада ПСБ. 

9. Доношење оцене рада Савеза за 2011. годину

Тачка 2.

Реализоване су следеће акције: „Меморијални успон на Бјелашницу“, „Авала из четири 
правца“, „Школа маркације“, „Трофеј Београда у планинарству“, „Курс ГСС“, „Семинар 
за алпинисте“ и „Штампање приручника за планинаре“. 

Тачка 3.

Наредне  акције:  „13.  зимска  школа  високогорства“,  „основна  Победина  школа 
оријентације“ и „Планинарски подмладак на Рајцу“.

Тачка 4.

Планинарски савез Србије ће 18. фебруара одржати Скупштину на којој ће усвајати нови 
Статут ПСС. Након тога ће се приступити усаглашавању  Предлога новог статута ПСБ са 
Статутом  ПСС. 
У овој тачки дневног реда било је речи и о Изборној скупштини ПСБ која треба да се 
одржи крајем априла 2012. Договорено је да се размишља о кандидатима за председника и 
начелника Савеза.

Тачка 5.

1. Разматрано је писмо Станише Јовановића. Ради се о позиву за ангажовање на 
хуманитарној акцији „Продужи (нечији) живот-завештањем органа“. Писмо је 
прочитано у целини и УО је донео одлуку да је сагласан, да подржава акцију и 
препоручује свим планинарским друштвима чланицама ПСБ да се одазову на 
позив. Писмо ће бити стављено на сајт ПСБ.



2. УО ПСБ  је упознат са одлуком Спортског савеза Београда о увођењу чланарине. 
Висина месечне чланарине за 2012. годину, за спортске савезе, износи 1.000 
динара. Износ чланарине плаћа се квартално, до истека кварталног периода. 

3. Ненад Богдановић је упознао чланове УО да је одржан Збор СОБ. На збору је 
изабран нови начелник,  Ђорђи Матовски и усвојен нови Правилник о раду 
приручног магацина. УО је једногласно верификовао избор новог начелника СОБ. 
Договорено је да Правилник о раду приручног магацина ишчитају Зоран Контић и 
Милан Лончар и на наредној седници предложе УО на одобрење.

Седница је завршена у 18,45 часова.

Записничар: Станоје Стојковић

        ПРЕДСЕДНИК 
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА

                                                                                                  

Зоран Контић


