
ЗАПИСНИК

Са ванредне Скупштине Планинарског савеза Београда одржане 19. марта 2012. године
у  просторијама Планинарског савеза Београда, Београд, Змаја од Ноћаја 9/4, са

почетком у 17,00 часова.

Према  потписима  у  Листи  делегата,  седници  су  присуствовали представници  следећих 
друштава:
ПСД «Авала» 1, ПД «ПОБЕДА» 11, ПСД «ЖЕЛЕЗНИЧАР» 9, ПСД «КОПАОНИК» 6, ПД 
«РАДНИЧКИ»  1,  ПД  «ПТТ»  1,  ПД  „ПОЛИЦАЈАЦ-ЈОСИФ  ПАНЧИЋ“  1,  ПД  „ВИС“  1, 
АЛПИНИСТИЧКИ ОДСЕК БЕОГРАДА 1.

Седницу Скупштине отворио је председник  ПСБ,   Зоран Контић, који је, на основу Списка 
присутних представника, констатовао да Скупштина нема кворум за почетак рада, односно за 
пуноправно одлучивање и предложио примену члана 15.  став 2.  Статута ПСБ – одлагање 
почетка рада Скупштине за 30 минута.
Након  30  минута,  констатовано  је  да  Скупштина  има  кворум  за  рад  и  пуноправно 
одлучивање. Зоран Контић је поздравио све присутне представнике и предложио следећи 

ДНЕВНИ РЕД:

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

2. Извештај Верификационе комисије
3. Усвајање дневног реда,
4. Доношење Статута Планинарског савеза Београда
5. Доношење одлуке о именовању заступника 
6. Доношење одлуке о именовању подносиоца пријаве
7. Доношење одлуке о пријему Extreme Summit клуба у чланство.
8. Разно

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Змаја од Ноћаја 9/4, 

Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
E-mail: psbgd11@gmail.com



Ад. 1.

На почетку је председник, Зоран Контић, предложио да се за радно председништво изаберу
Зоран Контић, председник ПСБ-ПСД «Авала»; Милан Лончар, начелник ПСБ - ПД «Победа» 
и Добривоје Радојевић, ПСД «Железничар». 
За председника Верификационе комисије, Зоран Контић је предложио Миломира Ћировића 
- ПД «ПТТ», а за чланове Јармила Соботку - ПСД «Железничар» и  Бориса Братића - ПСД 
«Железничар».
За  записничара и  два оверивача Зоран Контић,  предложио је  Станоја Стојковића,  техн. 
секретара– ПСД «Копаоник»,  Милана Самарџију - ПСД „Копаоник“ и Предрага Загораца – 
ПСД „Авала“.

Ад. 2.

Извештај верификационе комисије поднео је  Миломир Ћировић,  који је, на бази Списка 
присутних представника, објавио да Скупштини присуствује 32 представника и на основу 
тога Скупштина има кворум и може пуноправно да ради и одлучује.

Ад. 3.

Скупштина је једногласно усвојила дневни ред, радно председништво, председника и 
чланове верификационе комисије, као и записничара и два оверивача. 

Ад. 4.

Пре него што се приступило раду по овој тачки Дневног реда, Зоран Контић је дао уводне 
напомене  о  току  израде  Статута:  законска  обавеза  Планинарског  савеза  Београда  је 
испоштована; Статут је урађен у прописаној процедури; био је на јавној расправи; Управни 
одбор је три пута разматрао Статут, а консултован је и Спортски савез Београда у целости 
везано за овај Статут. Коментаре - примедбе Спортског савеза Београда, Управни одбор ПСБ 
је пре почетка Скупштине разматрао и већину усвојио. Зоран Контић је предложио да се у 
односу на Нацрт Статута који је био на јавној расправи Скупштини презентује само текст 
измена и допуна које је УО усвојио пре седнице Скупштине.



Скупштина Планинарског савеза Београда је са једним гласом против донела Одлуку о 
усвајању Статута Планинарског савеза Београда.

Ад. 5.

Скупштина  је  једногласно  донела  Одлуку  о  избору  Зорана  Контића  за  заступника 
Планинарског савеза Београда.

Ад. 6.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о избору Станоја Стојковића за подносиоца 
пријаве са овлашћењем за потпис.

Ад. 7.
Скупштина је једногласно донела одлуку о пријему у чланство, Планинарског савеза 
Београда,  Extreme Summit клуба.

Ад. 8.

Зоран Контић је предложио да се адвокату Душици Кнежевић да овлашћење за заступање у 
евентуалном спору око планинарског дома на Тари ...

Скупштина  је завршила са радом у 19,05 часова.

Записничар:
     Председник Скупштине,

Станоје Стојковић      
                 Зоран Контић

Оверивачи записника:

Милан Самарџија

Предраг Загорац
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