
ЗАПИСНИК

Са 3. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 25.06.2012. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора:  Слободан Жарковић, Бојан Миловановић, Миломир Ћировић, 
Петар Бојић, Стеван Јовичић, Предраг Загорац, Никола Барбутов и Славо Глушчевић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Милан Лончар, Радмило Марић и Ненад Богдановић.
Остали присутни: Станиша Јовановић, Никола Радојевић.

Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 18,30 часова, констатујући да 
постоји  кворум  за  одржавање  седнице  и  доношење  пуноважних  одлука.  Након  тога 
предложио je следећи:

 ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 2. седнице
2. Преузете обавезе
3. Конституисање комисија
4. Разматрање предлога Комисије за кадрове, нормативна акта и признања

- Пословник о раду УО
- Правилник о раду Комисије за кадрове, нормативна акта и признања
- Правилник о раду Комисије за заштиту природе 

5. Извештај о реализованим акцијама 
6. Наредне акције из плана ПСБ за 2012
7. Пријем у чланство ПК „Земун“ и ПК „Climbing tribe“
8. Вредновање и награђивање рада администратора сајта
9. Ажурирање књиге чланства
10. Разматрање захтева ПК „Раднички“ за исплату опредељених средстав пр ереализоване 

акције.
11. Доношење одлуке о подношењу тужбе за раскид уговора са ПСД „Јавор“
12. Разно

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


Предложени дневни ред је усвојен једногласно.

Тачка 1.

Записник са 2. седнице УО ПСБ је усвојен једногласно.

Тачка 2.

Слободан Жарковић је имао обавезу да, за Календар активности ПСС за 2013., осмисли и 
предложи неке активности. Обзиром да је рок био кратак то није успео да реализује. Уместо 
тога покренуће поступак за добијање процента од продатих маркица. Та обавеза остаје за 
следећу седницу УО.
Предат је захтев Градском секретаријату за спорт и омладину за финансијску помоћ од 93.000 
динара,  којом  би  се  купила  авионска  карта  члану  експедиције  на  Мустаг  Ату,  Предрагу 
Загорцу. ГССО је одговорио да у буџету нема новца за ту намену.
Славо Глушчевић обећао да ће до краја недеље припремити комплетан списак за спортско-
медицински преглед младих спортиста – планинара.

Тачка 3.

Комисија  за  усавршавање  кадрова је  комплетирана.  Потребно  је  да  се  састану, 
конституишу, направе записник и да на наредниј седници поднесу извештај. 
У  дискусији  по  овој  теми  преовладало  је  мишљење  да  се  рад  са  младима  још  више 
интензивира,  да  се  обилазе  школе  и  у  пропагирању  планинарских  активности  укључе  и 
заинтересовани  наставници из  тих  школа.  Од  чланица  Савеза  једино ПК „Победа“  и  ПК 
„Раднички“ имају програм за рад са децом и омладином. ПК „Раднички“ је припремио књигу 
за  младе  планинаре  „Планинарска  почетница“.  Књига  има  30  страна  у  колору  и  лепо  је 
илустрована. Планинарски савез Србије одобрио је књигу за штампу.
Никола Радојевић, председник ове комисије, поставио је себи задатак да уради један промо 
филм за децу и омладину и да направи списак свих школа и курсава који се организују на 
нивоу ПСБ.
Станиша Јовановић је поставио питање докле се стигло са припремом за штампу Приручника 
за планинаре. Миломир Ћировић је обећао да ће до наредне седнице имати одговор на то 
питање.
Комисија за заштиту природе. Конституисање договорено за следећу недељу.



Комисија за информисање, пропаганду и  издавачку делатност. Комплетна. Нови чланови 
су Ненад Стевановић и Божидар Стаменковић. 
За рад ове комисије треба припремити списак клубова чланица ПСБ. Задатак за техничког 
секретара.
Комисија за кадрове, нормативна акта и признања. Конституисана.
Комисија за планинарске и спортске активности – Начелништво.  Бојан Миловановић, 
начелник, има задатак да у наредних 10 дана одржи конститутивни састанак и на наредној 
седници УО поднесе извештај.
Комисија за планинарску и спортску оријентацију. Комплетна. Задатак комисије је да што 
пре направи календар такмичења. 

Тачка 4.

Ова тачка дневног реда није детаљно разматрана јер један део чланова УО није имао времена 
да проучи поднете предлоге:  Правилника о раду Комисије за  кадрове,  нормативна акта и 
признања, Правилника  о  раду  Комисије  за  заштиту  природе и  Пословника о  раду  УО. 
Договорено  је  да  чланови  УО  детаљно  проуче  поднете  предлоге  и  евентуалне  примедбе 
доставе  на  мејл  Савеза  или  на  мејл  који  користи  аутор  предлога, Станиша  Јовановић 
(datapres@sbb.rs).

Тачка 5.

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 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 6.
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 7.
ПК „Земун“ је поднео сва тражена документа за пријем у Савез.  
ПК „Climbing Tribe“ није поднео исправну документацију.   Потребно је да достави копију 
пријаве у АПР и нови Статут. 

Донета  је  одлука  да  се  у  Планинарски  савез  Београда  прими  ПК  „Земун“  а  ПК 
„Climbing Tribe“ да у што краћем року достави копију пријаве у АПР и копију новог 
Статута.

Тачка 8.
Питање вредновања и награђивање рада администратора сајта, није детаљно разматрано због 
његовог одсуства са седнице. 
Предложена је а и гласањем  потврђена одлука да се Божидару Стаменковићу поклоне 
ваучери за учествовање на акцијама, у организацији ПСБ, које он одабере.

Донета је одлука да се председник Комисије за информисање пропаганду и  издавачку 
делатност  задужује  за  директан  контакт  са  администратором  сајта  као  и  за 
правовремено достављање потребног материјала за сајт.

Донета је одлука да се на сајт постави, краћи извод из књиге Авала 506 м, припремљен 
од стране Станише Јовановића.

Тачка 9.

Донета је одлука да се клубовима упути захтев да по добијању решења о превођењу у 
АПР-у по хитном поступку доставе ПСБ-у фотокопију истих, ради ажурирања Књиге 
чланства.

Тачка 10.



Донета  је  одлука  да  се  ПК  „Раднички“  исплати  целокупна  сума  за  акцију  „Летњи 
планинарски табор ПД „Раднички“ – Грбаја, која ће се тек реализовати. 

Одлука је донета на основу позитивног искуства са наведеним клубом који у року доставља 
извештаје након реализованих акција.

Тачка 11.

Донета је одлука да се покрене тужба за раскид уговора са ПД „Јавор“.

УО је обавезао председника Слободана Жарковића да ступи у контакт са представником ПСД 
„Јавор“  и  председником  ПСК  „Копаоник“  и  још  једном  са  њима  појединачно  размотри 
могућност решавања спора око дома на Тари односно на Копаонику, вансудским путем.

Тачка 12.

На захтев Градског секретаријата за спорт и омладину и Спортског савеза Београда, рок за 
подношење предлога активности за 2013. годину је померен за 1. август 2012. године.

Донета је одлука да се распише конкурс за пријаву акција и достави чланицама Савеза 
у најкраћем року. Чланице Савеза имају рок до 15.07.2012. да доставе своје предлоге 
активности за 2013.

Противпожарна  заштита  просторија  ПСБ је  веома  лоша.  Договорено  је  да  се  контактира 
председник Скупштине зграде и са њима, ако је могуће, реши овај проблем.

Нова седница УО се заказује за 23.07.2012.

Седница је завршена у 20,30 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


