
ЗАПИСНИК

Са 25. седнице  Управног  одбора  Планинарског  савеза  Београда одржане 02.04.2012. 
године у просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Зоран КОНТИЋ, Милан ЛОНЧАР, Добривоје РАДОЈЕВИЋ, 
Ратомирка ЈОЧИЋ, Слободан ЖАРКОВИЋ, Зоран НИКОЛИЋ,  Миломир ЋИРОВИЋ и 
Никола БАРБУТОВ.
Одсутни чланови Управног одбора: Ненад БОГДАНОВИЋ, Михајло ЛАЗИЋ и Предраг 
ЗАГОРАЦ.
Остали присутни: Славо ГЛУШЧЕВИЋ.

Седницу  је  отворио  председник  ПСБ  Зоран  Контић  у  17,30 часова,  констатујући  да 
постоји  кворум  за  одржавање  седнице  и  доношење  пуноважних  одлука.  Након  тога 
предложио je следећи:
 ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са  24.  седнице УО
2. Извештај о реализованим акцијама
3. Најава наредних акција
4. Припрема Изборне скупштине
5. Текућа питања

5.1. Усвајање Правилника СОБ
5.2. Конкурс за Мајску награду
5.3. Информација о Збору АОБ

Тачка 1.
Записник са 24. седнице УО усвојен једногласно, без примедби.

Тачка 2.
Извештај је поднео Начелник Милан Лончар. Реализоване су или у току следеће акције:
1. Зимска школа високогорства,
2. Основна Победина школа оријентације,
3. Почетни зимски алпинистички течај,
4. Међународни семинар за спасавање из стене, леда и лавина,
5. Планинарски подмладак на Рајцу,
6. Набавка опреме за СОБ
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Тачка 3.
Најаву наредних акција дао је Начелник:
1. Почетни летњи алпинистички течај, планиран за април;
2. Семинар из оријентације и ГПС, планиран за април;
3. Планинарска предавања у слици и филму, планирано од јануара до децембра и
4. Обука у цртању и снимању спелеолошких објеката, од 28. априла до 5. маја. 
5. Сећање на Звонка Блажину - Успон на Комове, померен за април.

Славо Глушчевић је ставио примедбу везану за такмичење јуниора на природним стенама, 
у смислу да то буде организовано као првенство Београда у спортском пењању. Сматра да 
за то нема довољно средстава јер је потребно урадити оптималан број смерова.
Договорено је да се та активност одвија паралелно са такмичењем које организује ПСС.
Славо Глушчевић је ставио примедбу на расподелу буџета. Сматра да не постоји ваљани 
критеријум. Навео је да ОСП има пуно активности, пуно квалитетних резултата, младих 
такмичара и да је по том основу очекивао да добије више средстава за 2012. годину.
После краће дискусије договорено је да се направе јединствени обрасци за статистичке 
извештаје о  реализованим акцијама и да се оснује београдска лига,  где би се пратили 
резултати београдских пењача и пењачких клубова.

Тачка 4.
Председник Зоран Контић је предложио да се Изборна Скупштина одржи 23. априла 2012, 
у просторијама Савеза у улици Змаја од Ноћаја 9, са почетком у 17,00 часова. 
Предложен је следећи дневни ред:

1. Избор радних тела:
 1.1. Радног председништва,
 1.2. Записничара и овериваче записника,
 1.3. Верификационе комисије,
            1.4. Изборне комисије

2. Усвајање дневног реда
3. Извештај верификационе комисије
4. Усвајање предлога измена Пословника о раду Скупштине
5. Извештаји за мандатни период 2010-2012

4.1. председника
4.2. Начелника
4.3. Већа части
4.4. Надзорног одбора

6. Дискусија
7. Усвајање извештаја и давање разрешнице органима ПСБ
8. Избор нових органа ПСБ за наредни мандатни период 2012-2016



9. Доношење одлуке о  именовању лица овлашћеног за  подношење пријаве  за 
регистрацију промене 

10. Доношење одлуке о лицу овлашћеном за заступање ПСБ
11. Завршна реч новоизабраног председника

Свим  друштвима-клубовима  послати  допис  са  потребним  материјалима  за  Изборну 
скупштину. Рок за достављање извештаја и предлога кандидата за функције је 18.април. 
Након тог рока пријаве се неће узимати у обзир.
Као госте позвати:
- председника ПСС и ПССВ
- представника из Спортског савеза Београда
- представника из Градског секретаријата Омладине и спорта
- председнике друштава
- председника ОСС
- председника ОСБ
- председника Пењачког савеза,
- начелнике Одсека

Тачка 5.
1. Правилници СОБ су усвојени једногласно уз примедбе које дао Миломир Ћировић.
2. Председник Зоран Контић је прочитао допис Спортског савеза Београда у коме траже да 
им се доставе предлози за доделу Мајске награде у области спорта.
Договорено је да се свим клубовима достави допис уз обавезу да до 18. априла доставе 
своје предлоге.
3. Информација да је одржан Збор АОБ и да је изабран нови начелник АОБ прихваћена је 
једногласно. Нови начелник АОБ је Стеван Обрадовић. За Комисију у ПСС предложени су 
Синиша Вујић и Томислав Топаловић.

Седница је завршена у 18,50 часова.

Записничар,         ПРЕДСЕДНИК 
Станоје Стојковић ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА
                                                                                                  

Зоран Контић


