
ЗАПИСНИК

Са 5. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 17.09.2012. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови  Управног  одбора:  Слободан  Жарковић,  Бојан  Миловановић,  Стеван  Јовичић, 
Предраг Загорац, Славо Глушчевић и Миломир Ћировић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Милан Лончар, Радмило Марић, Петар Бојић, Никола 
Барбутов и Ненад Богдановић.

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

 ДНЕВНИ РЕД

1.Усвајање дневног реда,
2.Усвајање записника са 3. и 4. седнице УО,
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама ,
5.Најава наредних акција из плана за 2012,
6.Усвајање правилника,
7.Информација о неизмиреним дуговањима корисника просторија ПСБ 
8.Рад комисија
9.Информација у вези домова
10.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


Записници  са  3.  и  4.  седнице  УО  ПСБ  једногласно  усвајени.  Такође  је  усвојен  и  План 
активности ПСБ за 2013. годину.

Тачка 3.

Слободан Жарковић није успео да ступи у контакт са председником ПД „Јавор“ из Београда и 
договори решење о статусу дома на Тари. 
Станоје Стојковић је од председника Скупштине станара зграде добио информацију да зграда 
не поседује ПП апарате. 
Слободан  Жарковић  је  преузео  на  себе  обавезу  да  обезбеди  информацију  о  могућности 
набавке ПП апарата.

Тачка 4.

Начелник  Бојан  Миловановић  поднео  је  извештај  о  реализованим  акцијама  између  две 
седнице УО. 
Реализоване су акције: 
-Програм припреме јуниорских селекција за такмичење на природним стенама    одржан од 
02. до 05. августа 2012. на стенама Крњаче код Прибоја.
-Планинари Београда на Гочу, акција одржана од 17 до 19 августа.

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.
-на редном броју 26: Стазама Горштака – Космај 
-на редном броју 11: Почетни курс ГСС-а
-на редном броју 8: Семинар из оријентације ГПС-а
-на редном броју 9: Семинар за алпинисте
-на редном броју 14: Ноћно планинарско оријентационо такмичење на Авали и марш Ритопек 
– Авала.

Миломир Ћировић је одређен за контролора акције на Космају.



Тачка 6.

Пословник о раду ПСБ усвојен без примедби.
Правилник о раду Комисије за кадрове и нормативна акта усвојен без примедби.
Правилник о раду Комисије за заштиту природе је у завршној фази. Примедбе које су дали 
Валентина Ковачевић и Стеван Јовичић су усвојене.

Тачка 7.

Слободан Жарковић упознао је чланове УО да корисници просторија ПСБ не измирују своје 
обавезе редовно. ПСК „Копаоник“ дугује уплате за пет месеци што у динарима износи око 
60.000 динара док Оријентациони савез Србије (ОСС) није уплатио ни један рачун за грејање, 
тако  да  је  дуг  нарастао  на  преко  130.000  динара.  Најавио  је  да  ће  разговарати  са 
председником ОСС и указати му на проблеме које ПСБ има везано за дуговања. Уколико 
корисници и даље не буду плаћали указао је на могућност њиховог исељења из просторија 
ПСБ.
Режијски трошкови ПСБ у 2012. су око 450.000 динара а буџетска средства опредељена за те 
намене су око 250.000динара. За наредну годину буџетска средства за ове трошкове би ће око 
200.000 динара што представља умањење од 20%.  
Да би се обезбедила додатна средства за покривање материјалних трошкова предложио је да 
се:
1. организује неколико акција масовног карактера,
2. прате конкурси ГССО и конкурише за адекватну активност и
3. ураде пројекати из области планинарства и са њима конкурише на нивоу Спортског савеза 
Београда. 

Тачка 8.

Комисије, након конституисања нису имале никакве активности.

Тачка 9.

Статус планинарских домова на Тари и Копаонику је и даље непромењен. Тужба против ПСД 
„Јавор“ још није покренута из разлога што се чекао сусрет председника ПСБ са председником 
Јавора, до којег још није дошло.



ПСК „Копаоник“, избегава да потпише Споразум, које су Скупштина ПСБ и Скупштина ПСК 
„Копаоник“ усвојиле. Уместо тога ПСК „Копаоник“ је мејлом доставио измењен и допуњен 
Споразум који за ПСБ није прихватљив.

Тачка 10.

Текућих питања није било.

Седница је завршена у 20,00 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


