
ЗАПИСНИК

Са Изборне Скупштине Планинарског савеза Београда одржане 23. априла 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» 9,  ПСД «ЖЕЛЕЗНИЧАР» 8,  ПСД «КОПАОНИК» 4,  ПД 
«РАДНИЧКИ» 2, ПД «ПТТ» 1, ПД „ПОЛИЦАЈАЦ-ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ 3, ПК „Балкан“ 1, ПД 
„ВИС“  1,  АЛПИНИСТИЧКИ  ОДСЕК  БЕОГРАДА  „др  РАСТКО  СТОЈАНОВИЋ“  1, 
СПЕЛЕОЛОШКИ  ОДСЕК  БЕОГРАДА  „ПЕТАР  БАКИЋ“  1,  ГОРСКА  СЛУЖБА 
САПАСАВАЊА 1 и ОДСЕК ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ 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  21. 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:
 1.1. Радног председништва,
 1.2. Записничара и овериваче записника,
 1.3. Верификационе комисије,
            1.4. Изборне комисије

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

5.1. председника
5.2. Начелника

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

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



5.3. Већа части
5.4. Надзорног одбора

6. Дискусија
7. Усвајање извештаја и давање разрешнице органима ПСБ
8. Усвајање изборне листе
9. Избор нових органа ПСБ за наредни мандатни период 2012-2016
10. Доношење  одлуке  о  именовању  лица  овлашћеног  за  подношење  пријаве  за 

регистрацију промене 
11. Доношење одлуке о лицу овлашћеном за заступање ПСБ
12. Завршна реч новоизабраног председника

Ад. 1.
На почетку је председник, Зоран Контић, предложио да се за радно председништво изаберу 
Зоран Контић - ПСД «Авала»; Милан Лончар - 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  Радмила Марића - ПСД 
«Железничар».
За председника Изборне комисије,  Зоран Контић је предложио Слободана Гочманца – ПСД 
„Авала“,  а  за  чланове  Ратомирку  Јочић  –  ПД  „Полицајац  –  Јосиф  Панчић“  и  Верољуба 
Ковачевића - ПД „Победа“.
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 и добијених овлашћења,  објавио да Скупштини присуствује 34 
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  и  председника  и  чланове  изборне  комисије,  као  и 
записничара и два оверивача. 

Ад. 4.

Измена Пословника о раду Скупштине усвојена је једногласно. Измењен је члан 11. став 2., 
уместо текста: Гласање за избор органа се може обавити путем овереног изборног листића,  



које делегати потписују и тиме гласање чине јавним, сада стоји:  Гласање за избор органа је 
тајно и обавља се путем овереног изборног листића.

Ад. 5.
5.1. Председник, Зоран Контић, прочитао је извештај о раду ПСБ за мандатни период 2010 – 
2012. (Извештај је дат у прилогу). 
У усменом делу излагања рекао је да:
-   је ПСБ  у сарадњи са ПСД „Железничар“ покренуо акцију „Продужи живот“.
-  Споразум  о  вансудском  поравнању  са  ПСД  „Копаоник“,  везано  за  сусвојину  над 
планинарским домом на Копаонику, ПСД „Копаоник“ још није потписао и поред тога што је 
њихова Скупштина то усвојила 2011. године. Предложио је да Скупштина донесе одлуку да се 
ново руководство, које ће бити изабрано, ослободи обавезе да потпише тај Споразум.
-  Скупштина донесе одлуку о покретању тужбе за повраћај права коришћења планинарског 
дома на Тари. Тужба је спремна и може да се поднесе.

5.2. Начелник, Милан Лончар, је рекао да су планинарске активности реализоване у следећим 
категоријама:  тестирање-преглед  спортиста,  планинарске  школе,  припрема  спортиста, 
усавршавање,  такмичења  из  основног  програма,  организација  и  учешће  на  стручним 
скуповима,  набавка  опреме,  опште  и  планинарске  активности  и  Трофеј  Београда  у 
планинарству. Све активности су реализоване према плану. Нагласио је, да је одзив чланица 
Савеза, везано за  достављање извештаја о својим годишњим активностима, веома лош и ако 
се у наредном мандату то не поправи, постоји опасност да Савез изгуби категорију у којој се 
сада налази. На основу добијених извештаја види се тренд пада броја акција и броја учесника.

5.3.  Веће части је у мандату 2010 – 2012 имало само један случај,  који је решен писаним 
споразумом између ПСД „Железничар“ и ПД „Раднички“.

5.4. Надзорни  одбор  је  у  протеклом  мандату  пратио  рад  УО  и  осталих  органа  ПСБ. 
Финансијско пословање је у складу са усвојеним актима ПСБ и одредбама важећих закона.

Ад. 6.
Рада Јочић: УО је на једној седници већ донео одлуку да се настави судски процес, без обзира 
на евентуалну одлуку  ПСД „Копаоник“ да потпише споразум.
Зоран Контић: Стање у ПСД „Копаоник“ је стабилизовано. Изабрано је ново руководство и 
очекивања су да ће они желети да потпишу Споразум. Ми не желимо да вршимо притисак.
Добривоје Радојевић: Поштено је да се ПСД „Копаонику“ пружи нова шанса.
Чепић: Нема разлога да се доноси одлука и да се будуће руководство ПСБ ослобађа обавезе 
потписивања Споразума.
Борис  Мићић:  Извештај  о  раду  ПСБ  је  импресиван.  Посебно  истичем  курсеве 
специјализованих  одсека  због  разноликих  и  интересантних  тема.  Комуникацију  са 



планинарским друштвима треба побољшати и благовремено их обавештавати о  терминима 
одржавања курсева и вежби.  У извештају,  уместо Алпинистички одсек Београда,  треба да 
стоји  Алпинистички одсек Београда „др Растко Стојановић“.  Предлаже да  се руководству 
ПСД „Копаоник“ да рок од три месеца да реализује Споразум. Што се тиче планинарског 
дома на Тари, пре тужбе, треба проверити да ли се ПСД „Јавор“ пререгистровао. Уколико није 
могуће је да ће планинарски дом преузети локална самоуправа.
Зоран Контић: Позиви за курсеве и вежбе иду свим планинарским друштвима. Постоји намера 
специјализованих  одсека  да  прошире  своју  делатност.  Недостаје  реклама,  односно 
промотивни видео материјал  који  би  се  приказивао по друштвима и  на  тај  начин,  новим 
члановима друштава,  презентирао рад специјализованих одсека.  Предлажем да се направи 
заједнички  промотивни  видео  материјал  са  активностима  специјализованих  јединица  за 
планинарска  друштва.  Што  се  тиче  планинарског  дома  на  Тари  ми  смо  у  евиденционој 
пријави обавестили  Министарство омладине и  спорта  да  ћемо поднети  тужбу за  повраћај 
права коришћења над домом на Тари. Слажем се да се орочи реализација Споразума са ПСД 
„Копаоник“.
Добривоје Радојевић је предложио да Скупштина донесе одлуку: да се Споразум између ПСБ 
и ПСД „Копаоник“ реализује у року од 90 дана, од дана доношења. Након тог рока Споразум 
престаје да важи и предмет се препушта суду на решавање.

Ад. 7.
Председавајући  Зоран  Контић  је  ставио  на  усвајање  Извештај  о  раду  ПСБ  у  мандатном 
периоду 2010. – 2012. уз примедбу да се у извештају називу Алпинистички одсек Београда 
дода наставак „др Растко Стојановић“.
Скупштина је једногласно усвојила извештај са наведеном примедбом. 
Скупштина је једногласно усвојила и остале извештаје.
Скупштина је са два гласа УЗДРЖАН усвојила одлуку: „да се Споразум између ПСБ и 
ПСД  „Копаоник“  реализује  у  року  од  90  дана  од  данашњег  дана.  Након  тог  рока 
Споразум престаје да важи и предмет се препушта суду на решавање“.
Скупштина је једноглано донела одлуку да се покрене тужба за повраћај планинарског 
дома на Тари.
Скупштина је једногласно донела одлуку да се да разрешница досадашњем руководству.

Ад. 8.
Скупштина је са једним гласом УЗДРЖАН усвојила изборну листу.

Ад. 9.
Изборна  комисија  је  свим  представницима  дала  оверени  изборни  лист.  Након  завршеног 
гласања извршила је пребројавање гласова. Резултати гласања су: 



а. УПРАВНИ ОДБОР (бира се укупно 11 чланова):

1. ПРЕДСЕДНИК:  СЛОБОДАН ЖАРКОВИЋ, (ПСД „АВАЛА“) 30 гласова
1. ПРЕДСЕДНИК:                          МИЛАНКА АРСИЋ, (ПК „БАЛКАН“) 4 гласа

2. ПОТПРЕДСЕДНИК: МИЛАН ЛОНЧАР, (ПД „ПОБЕДА“) 34 гласа

3. СЕКРЕТАР: ПЕТАР БОЈИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“) 32 гласа

4. НАЧЕЛНИК: БОЈАН МИЛОВАНОВИЋ, (ПД „РАДНИЧКИ“) 31 глас
                          
                               a.a. ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА (бира се 7 чланова)

1. Члан управног одбора: МИЛОМИР ЋИРОВИЋ, (ПД „ПТТ“) 30 гласова

2. Члан управног одбора: НИКОЛА БАРБУТОВ, (ПД „Победа“) 30 гласова

3 Члан управног одбора: ПРЕДРАГ ЗАГОРАЦ, (АОБ) 33 гласа

4. Члан управног одбора: НЕНАД БОГДАНОВИЋ, (СОБ) 32 гласа

5. Члан управног одбора: СЛАВО ГЛУШЧЕВИЋ, (ОСП) 32 гласа

6. Члан управног одбора: РАДМИЛО МАРИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“) 29 гласа

7. Члан управног одбора: СТАВАН ЈОВИЧИЋ, (ПД „ПОЛИЦАЈАЦ-Ј. ПАНЧИЋ“) 27 гласа

8. Члан управног одбора: МИЛОВАН ХИНИЋ, (ПСД “КОПАОНИК“) 19 гласова

б. НАДЗОРНИ ОДБОР (бира се 3 члана и 2 заменика):

1. ПРЕДСЕДНИК : ЈОВАН МИЛИЋ, (ПД „ПОБЕДА“) 33 гласа
2.  ПОТПРЕДСЕДНИК: ЕМИЛ ПОЛОВИНА, (ПСД „АВАЛА“) 31 глас

3. Члан: МИЛКА РАДМИЛОВИЋ, (ПД „ПТТ“) 29 гласова

4. Члан: ЈАРМИЛО СОБОТКА, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“) 32 гласа

5. Члан: ВЛАДА РАДИВОЈЕВИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“) 29 гласова

ц. ВЕЋЕ ЧАСТИ (бира се 3 члана и 2 заменика):

1. ПРЕДСЕДНИК:           НИКОЛА ТАТАР, (ПД „ПОБЕДА“) 32 гласа

2. ПОТПРЕДСЕДНИК: ТИХОМИР ВОЈИНОВИЋ, (ПД „РАДНИЧКИ“) 31 глас

3. Члан: СТАНИША ЈОВАНОВИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“) 31 глас

4. Члан: ДЕЈАН РАШИЋ, (ПД „ПТТ“) 29 гласова

5. Члан: РАНКО КОВАЧЕВИЋ, (ПСД “КОПАОНИК“) 29 гласова

Изабрани су:



за  УПРАВНИ ОДБОР:

1. ПРЕДСЕДНИК:  СЛОБОДАН ЖАРКОВИЋ, (ПСД „АВАЛА“)
2. ПОТПРЕДСЕДНИК: МИЛАН ЛОНЧАР, (ПД „ПОБЕДА“)
3. СЕКРЕТАР: ПЕТАР БОЈИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“)
4. НАЧЕЛНИК: БОЈАН МИЛОВАНОВИЋ, (ПД „РАДНИЧКИ“)
5. Члан управног одбора: МИЛОМИР ЋИРОВИЋ, (ПД „ПТТ“)
6. Члан управног одбора: НИКОЛА БАРБУТОВ, (ПД „Победа“)
7 Члан управног одбора: ПРЕДРАГ ЗАГОРАЦ, (АОБ)
8. Члан управног одбора: НЕНАД БОГДАНОВИЋ, (СОБ)
9. Члан управног одбора: СЛАВО ГЛУШЧЕВИЋ, (ОСП)
10. Члан управног одбора: РАДМИЛО МАРИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“)
11. Члан управног одбора: СТАВАН ЈОВИЧИЋ, (ПД „ПОЛИЦАЈАЦ-Ј. ПАНЧИЋ“)

за НАДЗОРНИ ОДБОР:

1. ПРЕДСЕДНИК : ЈОВАН МИЛИЋ, (ПД „ПОБЕДА“)
2.  ПОТПРЕДСЕДНИК: ЕМИЛ ПОЛОВИНА, (ПСД „АВАЛА“)
3. Члан: МИЛКА РАДМИЛОВИЋ, (ПД „ПТТ“)
4. Члан- заменик: ЈАРМИЛО СОБОТКА, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“)
5. Члан-заменик: ВЛАДА РАДИВОЈЕВИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“)

за ВЕЋЕ ЧАСТИ:

1. ПРЕДСЕДНИК:           НИКОЛА ТАТАР, (ПД „ПОБЕДА“)
2. ПОТПРЕДСЕДНИК: ТИХОМИР ВОЈИНОВИЋ, (ПД „РАДНИЧКИ“)
3. Члан: СТАНИША ЈОВАНОВИЋ, (ПСД „ЖЕЛЕЗНИЧАР“)
4. Члан - заменик: ДЕЈАН РАШИЋ, (ПД „ПТТ“)
5. Члан - заменик: РАНКО КОВАЧЕВИЋ, (ПСД “КОПАОНИК“)

Ад. 10.
Скупштина је  једногласно  донела  Одлуку  о  именовању  Станоја  Стојковића  за  лице 
овлашћено за подношење пријаве за регистрацију промене.

Ад. 11.
Скупштина је једногласно донела Одлуку о именовању Слободана Жарковића за лице 
овлашћено за заступање ПСБ.



Ад. 12.
Борис  Мићић  је  новом  УО  предложио  да  инсистирају  на  томе,  да  планинарски  клубови, 
чланови ПСБ, у што краћем року, по добијању решења о превођењу,  доставе фотокопије: 
решења о превођењу, Статута и евиденционе пријаве, како би се ажурирала књига чланова. 
Према новом статуту ПСС, ПСБ има право на једног представника у Скупштини ПСС.
ПСБ ће добијати све записнике са седница УО и Скупштине ПСС и право да конкурише за 
средства из буџета.
Зоран Контић се захвалио свим члановима УО за успешан рад у протеклом мандату.
Новоизабрани председник ПСБ, Слободан Жарковић, се захвалио на указаном поверењу и 
обећао да ће у наредном мандату дати све од себе да,  у границама својих могућности, то 
поверење оправда. Најавио је пуно рада на подмлађивању чланства, побољшању маркетинга, 
увођењу нових такмичарских дисциплина, иновирање опреме и намештаја. 
Очекује од свих чланова УО добру сарадњу у реализацији планираних активности.

Скупштина  је завршила са радом у 19,50 часова.

Записничар:
     Председник Скупштине,

Станоје Стојковић      
                 Зоран Контић

Оверивачи записника:

Милан Самарџија

Предраг Загорац
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