
ЗАПИСНИК

Са 4. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 23.07.2012. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Бојан Миловановић, Петар Бојић и Никола 
Барбутов. 
Одсутни чланови Управног одбора: Милан Лончар, Миломир Ћировић, Стеван Јовичић, 
Предраг Загорац, Радмило Марић, Славо Глушчевић и Ненад Богдановић.
Остали присутни: Станиша Јовановић, Милорад Кличковић, Ђорђи Матовски.

Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 18,30 часова, констатујући да не 
постоји кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука. 
Предложио је да се због кратког рока подношења предлога плана активности за 2013. седница 
треба одржати. Након тога предложио je следећи:

 ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање дневног реда,
2.Усвајање записника са 3. седнице,
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама ,
5.Најава наредних акција из плана за 2012,
6.Усвајање Плана активности за 2013,
7.Усвајање правилника
8.Допис ПСС-у о признавању инструкторског звања у спелеологији
9.Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

Тачка 2.

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


Записник са 3. седнице УО ПСБ није усвајан због недостатка кворума.

Тачка 3.

Слободан Жарковић је  имао обавезу да  ступи у контакт са  председником ПД „Јавор“ из 
Београда и договори решење о статусу дома на Тари. У тој намери није успео јер није могао 
да успостави контакт ни са једним представником ПД „Јавор“.
За ППЗ просторија треба контактирати председника Скупштине станара зграде и видети да 
ли има план евакуације зграде у случају пожара.

Тачка 4.

Начелник  Бојан  Миловановић  поднео  је  извештај  о  реализованим  акцијама  између  две 
седнице УО. 
Реализоване су акције: 
-на редном броју 16: Летњи планинарски табор ПД „Раднички“ – Грбаја, 29. јун – 8. јул
 

Тачка 5.
Наредне акције:
-на редном броју 13: Такмичење за јуниоре на природним стенама (ОСП), биће одржано од 
21. до 23. септембра 2012.
-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.
-Планинари Београда на Гочу, акција ће се одржати од 17 до 19 августа.

Тачка 6.

Бојан  Миловановић  је  упознао  присутне  чланове  УО да  је  Секретаријат  имао  седницу  у 
среду. На тој седници  прегледане су све пристигле пријаве од клубова и одсека. Пријаве које 
нису  задовољавале  критеријуме  враћене  су  клубовима  уз  сугестију  шта  треба  да  дораде. 
Акценат је дат на: систему такмичења, рад са млађим категоријама, школовању, усавршавању 
и припреми спортиста.
Усвојене су следеће активности клубова и одсека:
- Шетајмо за здравље – ПД „Вис“ Лазаревац



- Авала из четири правца – ПСК „Копаоник“
- Подмладак на Рајцу – ПК „Раднички и ПК „Победа“
- Успон на Проклетије (Сећање на Звонка Блажину) - ПК „Раднички и ПК „Победа“
- Табор планинара на Грбаји - ПК „Раднички
- Победина школа оријентације - ПК „Победа“
- Такмичење у планинарској оријентацији - ПК „Победа“
- Зимска школа високогорства – ПСК „Железничар“
- Меморијални успон на Бјелашницу – ПСК „Железничар“
- Такмичење у трансверзалном планинарству – ПСК „Железничар“
- Мајски спортски дан – ПСК „Авала“
- Ноћно планинарско оријентационо такмичење– ПСК „Авала“
- Планинарска школа и ОШ и СШ – ПК „Балкан“
- Планинарска трка – ПК „Балкан“
- Планнари на Гочу – ПК „Полицајац-Јосиф Панчић“
- Планинарска оријентација – ПК „Полицајац-Јосиф Панчић“
- Набавка опреме – СОБ
- Основни курс спелеологије – СОБ
- Снимање спело објеката – СОБ
- Набавка опреме – ОСП
- Припреме јуниорских селекција за такмичења на природним стенама – ОСП
- Такмичење за јуниоре на природним стенама – ОСП
- Отворено првенство Београда у турно скијању – ГСС
- Течај турно скијања – ГСС
- Почетни курс ГСС– ГСС
- Почетни зимски алпинистички течај –АОБ
- Почетни летњи алпинистички течај –АОБ
- Опремање смерова у Горњачкој клисури –АОБ
- Спортско медицински преглед

Тачка 7.

Усвајање правилника одложено због недостатка кворума.
Договорено је да се Предлог правилника о заштити природе усагласи са примедбама које је 
дала  Валентина Ковачевић. Рок 24. септембар.
Остала два правилника су добро урађена и на њих није стигла ни једна примедба.
Милорад Кличковић је обавестио присутне чланове УО да је Комисија за заштиту природе 
комплетирана и конституисана. 

Тачка 8.



Слободан Жарковић: Спелеолошки одсек Београда „Петар Бакић“ већ двадест година нема 
никог са звањем инструктора спелеологије. Осећала се велика празнина у раду Одсека. До 
сада  се  на  срећу  није  догодила  нека  тежа  несрећа  али  је  било  примедби  на  недостатак 
инструкторског кадра и стручног вођења курсева.  Имамо човека који је  завршио законом 
предвиђену вишу школу и одрадио усавршавање са румунским спелеолозима који су чланови 
светске  спелеолошке  федерације.  Ради  се  о  Ненаду  Богдановићу.  Он  је  од  школе  добио 
сертификат. Потребно је да Планинарски савез Србије потврди инструкторско звање. С тим у 
вези Планинарском савезу Србије достављен је допис.

Тачка 9.
Никола Барбутов обавестио присутне чланове УО да  Комисија  за  информисање још није 
конституисана.

Нова седница УО се заказује за 3.09.2012.

Седница је завршена у 19,30 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


