
ЗАПИСНИК

Са  1. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 7.05.2012. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Милан Лончар, Миломир Ћировић, Петар 
Бојић, Стеван Јовичић, Радмило Марић и Славо Глушчевић. 
Одсутни  чланови  Управног  одбора:  Ненад  Богдановић,   Предраг  Загорац  и  Никола 
Барбутов.
Остали присутни: 

Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 18,20 часова, констатујући да 
постоји  кворум  за  одржавање  седнице  и  доношење  пуноважних  одлука.  Након  тога 
предложио je следећи:

 ДНЕВНИ РЕД

1. Конституисање новог УО
2. Реализоване акције 
3. Наредне акције из плана ПСБ за 2012.
4. Разно

4.1. Формирање Комисија
4.2. Реизбор техничког секретара

Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 1.
Присутни чланови УО упознати су са планом активности и задацима ПСБ у 2012. години. 
Председник ПСБ има обавезу да направи план рада УО за текућу годину.
Посебан  акценат  стављен  је  на  такмичарске  дисциплине.  Сходно  томе  потребно  је,  као 
приоритет,  допунити  досадашње  Правилнике.  Клубове,  чланице  Савеза,  обавезати  да 
достављају  извештаје  са  такмичења у  планинарској  оријентацији и  спортском пењању на 
природним стенама.

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

Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
E-mail: psbgd  11  @  gmail.com   , web site: www.psb.rs

mailto:psbgd11@gmail.com


Председник Слободан Жарковић је рекао да је маркетинг слаба тачка у раду ПСБ и да ће у 
даљем раду инсистирати да се примене добра искуства које је ГСС имао протекле зиме у 
сарадњи  са  градским  властима  и  медијима  на  отклањању  последица  великих  снежних 
падавина у граду Београду. Осврнуо се и на судске спорове везане за планинарске домове на 
Копаонику (сувласништво са ПСД „Копаоник“) и на Тари (власништво),  рекавши да је за 
Савез битно да се истраје до краја, до коначног позитивног решења. ПСД „Копаоник“ има 
неке мале измене у Споразуму и ако њихов УО то прихвати остаје на нашем УО да одлучи да 
ли је то прихватљиво и за Савез. За дом на Тари, правни заступник ПСБ је направио предлог 
тужбе за раскид уговора.

Тачка 2.
Потпредседник  Милан  Лончар је,  уместо  Начелника,  известио  да  су  реализоване  следеће 
акције:

- на редном броју 15: Сећање на Звонка Блажину – успон на Комове
- на редном броју 10: Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката
- редни број 6: Почетни летњи алпинистички течај (АОБ) је у току

Акције које су одложене: 
- на редном броју 7: основни курс спелологије, СОБ одлаже за септембар.
- на редном броју  8: Семинар из Оријентације и ГПС се одлаже на неодређено време. 

(ГСС)

Тачка 3.
Наредне акције:

- на редном броју 12: Мајски спортски дан 26-27. мај и 2-3. јун, ПСД „Авала“
- на редном броју 13: Такмичење за јуниоре на природним стенама (ОСП) се одлаже до 

даљег.
- на редном броју 16: Летњи планинарски табор ПД „Раднички“ – Грбаја, 29. јун – 8. јул
- на редном броју 28: Медицински прегледи младих спортиста.
- На редном броју 20: Пројекција видео записа са планинарском тематиком - предавања 

у ПСД Железничару иду по плану.

Тачка 4.
4.1.  Комисије  УО нису  конституисане  јер  није  било  довољно  предложених  кандидата  за 
њихову попуну. Договорено је  да се свим клубовима чланицама Савеза достави захтев за 
достављање имена кандидата за неку од Комисија. Рок за достављање имена кандидата је 25. 
мај. Задужује се технички секретар за реализацију овог задатка.
Миломир Ћировић је предложио да дневни ред сваке седнице УО обавезно садржи:
1. усвајање записника са претходне седнице, 2. пренете обавезе, 3. извештај о реализованим 
акцијама из Плана, 4. наредне акције итд...



Предложио је да се Пословник о раду УО иновира и усклади са новим Законом о спорту.
Предлози су прихваћени.

4.2. Миломир Ћировић је предложио да се донесе одлука о реизбору  Станоја Стојковића за 
техничког секретара.
Председник је ставио на гласање предлог да Станоје Стојковић обавља дужност техничког 
секретара и у наредном мандату.
УО је једногласно усвојио предлог и донео:

одлуку
именује се Станоје Стојковић за техничког секретара ПСБ за наредни мандатни период. 

На крају седнице договорено је да се за наредну седницу позову и начелници Одсека.
Седница је завршена у 19,40 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


