
ЗАПИСНИК

Са 2. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 04.06.2012. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови  Управног  одбора:  Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар, Бојан  Миловановић, 
Миломир  Ћировић,  Петар  Бојић,  Стеван  Јовичић,  Радмило  Марић,  Ненад  Богдановић, 
Предраг Загорац, Никола Барбутов и Славо Глушчевић. 
Одсутни чланови Управног одбора:
Остали присутни: Зоран Контић

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. Усвајање записника
2. Преузете обавезе
3. Извештај о реализованим акцијама 
4. Наредне акције из плана ПСБ за 2012
5. Извештај о попуни  Комисија
6. Разно

Предложени дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка 1.

Записник са 1. седнице УО ПСБ је усвојен једногласно.

Тачка 2.
Председник, Слободан Жарковић, је презентирао план рада УО за 2012. годину. Из тог плана 
издвојио је као важно: «Постизање договора са Планинарским савезом Србије за додатно 
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финасирање, било кроз пројекте, било кроз активности или кроз чланарину, првенствено ради 
побољшања услова рада Канцеларије». Обавезао се да ће саставити допис и проследити свим 
члановима УО на разматрање. Рок за реализацију овог задатка је 12.06. 2012. 
Чланови УО су после краће дискусије усвојили план рада УО за 2012. годину.
Слободан Жарковић је обавестио чланове УО да је у суду оверено овлашћење којем се он и 
Милан Лончар овлашћују као одговорна лица за потписивање финансијских и других аката 
везаних за рад Планинарског савеза Београда.

Тачка 3.
Начелник  Бојан  Миловановић  поднео  је  извештај  о  реализованим  акцијама  између  две 
седнице УО. 
Реализоване су: 

- на редном броју 12: Мајски спортски дан, Авала,  26-27. мај и 2-3. јун, ПСД „Авала“
- редни број 6: Почетни летњи алпинистички течај (АОБ) 

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 4.
Наредне акције:

- на редном броју 13: Такмичење за јуниоре на природним стенама (ОСП), одлаже се и 
биће одржано од 21. до 23. септембра 2012.

- 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.
- Програм припреме јуниорских селекција за такмичење на природним стенама   биће 

одржан од 02. до 05. августа 2012. на стенама Крњаче код Прибоја.

Тачка 5.
Предлог кандидата за попуну Комисија, на задњи допис, доставио је само ПК „Раднички“, 
остали клубови се нису одазвали. Након обраде свих пристиглих предлога састав Комисија је:

1. Комисија за планинарске и спортске активности – Начелништво:
1. БОЈАН МИЛОВАНОВИЋ, (ПК „Раднички“)
2. ВЕРОЉУБ КОВАЧЕВИЋ, (ПК „Победа“)



3. БРАНИСЛАВ МАКЉЕНОВИЋ (ПК „Балкан“)
4. ИВАН ВЕЉОВИЋ, (ПК „Раднички“)
5.
6.
7.

За председника Комисије-Начелништва одређује се Бојан Миловановић, који има рок од 7 
дана да  изврши попуну Комисије.

2. Комисија за планинарску и спортску оријентацију:
1. АЛЕКСАНДАР СИМОВИЋ, (ПСК „Авала“)
2. ДУШАН ЈАНКОВИЋ,  (ПК „Победа“)
3. НЕНАД РАДИЧЕВИЋ, (ПД ПТТ)
4. ДИКИЋ БРАНКО, (ПК „Балкан“) 
5. ИВАН РАКОЧЕВИЋ, (ПСК „Железничар“), предложен на овој седници УО

Одређује се Бојан Миловановић за координатора.

3. Комисија за усавршавање кадрова:
1. НИКОЛА РАДОЈЕВИЋ, (ПСК „Железничар“)
2. ВЛАДИМИР ШИКИЋ, (ПСК „Авала“)
3. ГОРАН БУРИЋ, (ПСК „Авала“)
4. ДАМИР ЛУКШИЋ, (ПК „Балкан“)

За  председника Комисије  предложен је  Никола  Радојевић,  а  за  координатора  се  одређује 
Слободан Жарковић.

4. Комисија за заштиту природе:
1. ВАЛЕНТИНА КОВАЧЕВИЋ, (ПК „Победа“)
2. МИЛОРАД КЛИЧКОВИЋ, (ПСК „Авала“)
3. МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ, (ПК „Раднички“)

Одређује се Петар Бојић за координатора.

5. Комисија за информисање, пропаганду и  издавачку делатност:
1. НИКОЛА БАРБУТОВ, (ПК „Победа“)
2. АНА БУБАЊА, (ПК „Балкан“)
3. АЦА ТИЈАНИЋ, (ПК „Раднички“)
4. 
5.

Oдређује се за координатора Слободан Жарковић.



6. Комисија за кадрове, нормативна акта и признања:
1. СТАНИША ЈОВАНОВИЋ, (ПСК „Железничар“)
2. СЛОБОДАН ГОЧМАНАЦ, (ПСК „Авала“)
3. ВЛАДИСЛАВ МАТКОВИЋ, (ПК „Победа“)
4. МИЛАНКА АРСИЋ, (ПК „Балкан“)

За председника Комисије одређен је Станиша Јовановић.

Договорено је да се до следеће седнице све Комисије конституишу и да припреме предлоге 
планова рада и правилнике.

Тачка 6.
Разматран је захтев ПСС Војводине да се за Предрага Загорца, члана алпинистичког одсека 
Београда, за учешће у експедицији Мустаг Ата 2012., тражи финансијска помоћ, у износу од 
93.000 динара,  од Градског секретаријата за спорт и омладину. УО је прихватио захтев и 
донео одлуку да се Градском секретаријату за спорт и омладину упути молба за финансијску 
помоћ у наведеном износу. Рок 05.јун 2012.

УО је након краће дискусије одлучио да се, према годишњем плану ПСБ, на медицински 
преглед упуте чланови-такмичари Одсека за спортско пењање и један планинар члан ПСК 
(Железничар“), који се припрема за успон на Монблан.

Слободан Жарковић је обавестио чланове УО:
* да је правни заступник ПСБ Душица Кнежевић саставила тужбени акт за повраћај права 
коришћења ПСБ над планинарским домом на Тари.
*  да  су  инструктори  Горске  службе  спасавања  (ГСС)  Србије  Данко  Медић  и  Никола 
Марковић  први  спасиоци  у  Србији  који  су  добили  међународно  признати  сертификат  за 
евакуацију повређених помоћу хеликоптера у лету. Они су недавно у Хрватској, на литицама 
Мосора код Сплита, завршили четвородневни курс одржан у организацији ГСС Швајцарске и 
водећег светског хеликоптерског тима за спасавање „Ер Цермат”.
*  да  је  ПСБ,  као  правно  лице  дужан  да  плаћа  накнаду  за  заштиту  и  коришћење  шуме. 
Обавештење је стигло од Планинарског савеза Србије.

Седница је завршена у 19,50 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић




