
ЗАПИСНИК

Са 6. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 05.11.2012. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови  Управног  одбора:  Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Петар  Бојић,  Славо 
Глушчевић, Радмило Марић, Стеван Јовичић и Ненад Богдановић. 
Одсутни  чланови  Управног  одбора:  Бојан  Миловановић,  Миломир  Ћировић, Предраг 
Загорац  и Никола Барбутов.

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 дневног реда,
2.Усвајање записника са 5. седнице,
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама ,
5.Најава наредних акција из плана за 2012,
6.Пријем у чланство Планинарски клуб „Гребен“,
7.Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

Тачка 2.

Записник са 5. седнице УО ПСБ  усвајен  са две примедбе. 

Тачка 3.

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


Слободан Жарковић је имао обавезу да ступи у контакт са Ђорђем Загорцем, председником 
Оријентиринг савеза Србије (ОСС) и договори решење о начину измирења дуга за централно 
грејање просторија ПСБ. Том приликом је договорено да ОСС измири дуговања за  грејање 
до  месеца  новембра  а  остатак  до  фебруара  2013.  Констатовано  је  да  је  цена  грејања 
просторија  ПСБ велика  и  да  се  од  Топлане  затражи провера  инсталисаних  капацитета  и 
повољнија цена. грејања.

Тачка 4.

Технички секретар поднео је извештај о реализованим акцијама између две седнице УО. 
Реализоване су акције: 
-на редном броју 13: Такмичење за јуниоре на природним стенама
-на редном броју 14: Ноћно планинарско оријентационо такмичење на Авали и ноћни марш 
Ритопек - Авала.
-на редном броју 26: Стазама горштака - Космај
-на редном броју 28: Медицински преглед младих спортиста
-на редном броју 23: Шетњом до здравља

 
Тачка 5.

Наредне акције:
-на редном броју 3: Школа за маркације
-на редном броју 7: Основни курс спелеологије
-на редном броју 20: Пројекција видео записа са планинарском тематиком - предавања у ПСД 
Железничару иду по плану.
-на редном броју 8: Семинар из оријентације
-на редном броју 9: Семинар за алпинисте
-на редном броју 11: Почетни курс ГСС
-на редном броју 22: XXIV меморијални успон на Бјелашницу

Поводом предстојеће акције ПСК «Железничар»:  XXIV меморијални успон на Бјелашницу, 
Радмило Марић је изјавио да није добио никакву подршку од општине Земун  а ни ПСС 
се није досетио да ову акцију, на 50 година од трагедије, подигне на виши ниво. Такође, 
ни град Београд није препознао важност ове акције. Пропагирање ове акције преко медија 
је такође био проблем јер за плаћање новинара нема пара. Поред средстава које ће дати 
ПСБ  за реализацију ове акције, клуб ће издвојити још 30.000 динара. План акције је 
готов и већ има око 30 пријављених. ПСК «Железничар» је носилац акције и главни је 
организатор. Град Сарајево је суорганизатор. Не би било добро да се сада појави нека 
паралелна организација. Цена ове акције је 40 евра.



Слободан Жарковић је  нагласио да  Комисија  за  информисање још није  конституисана  а 
данас је и Никола Барбутов поднео писмену оставку. Имали смо велике амбиције да се 
овај сегмент боље развије јер је битан за функционисање целог Савеза. Замолио је све 
чланове УО да се распитају по клубовима за кандидата који би могао да преузме посао 
Николе Барбутова.

Милан Лончар је констатовао да се на следећој седници мора изабрати нови члан УО.

Тачка 6.

Пењачки клуб „Гребен“ поднео је  захтев за учлањење у Савез.  Доставио је  сва потребна 
документа предвиђена Законом о спорту и Статутом Савеза. 
Након краће дискусије одлучено је да се предмет да Комисији за кадрове, нормативна акта и 
признања.  Комисија  има  задатак  да  проучи  статут  ПК  „Гребен“  и  утврди  да  није  у 
супротности са статутом Савеза. На основу извештаја Комисије, УО ПСБ ће донети одлуку о 
пријему ПК „Гребен“ у своје чланство.

Тачка 7.

Милан Лончар је изнео следеће примедбе на Предлог плана активности за 2013. годину:
1.Акција „Шетњом до здравља“ прихватљива само за децу школског узраста.
2.Трофеј Београда у планинарству, носилац организације ПСБ уместо ПК „Победа“
3.Меморијални успон на Бјелашницу, носилац организације Радмило Марић, уместо Надице 
Стојков.
Радмило  Марић  је  имао  примедбу  на  укидање  активности  „Пројекција  видео  записа  са 
планинарском тематиком – предавања“.
Милан Лончар је одговорио да су критеријуми Градског секретаријата за спорт и омладину 
такви  да  фаворизују  активности  везане  за  такмичења,  припреме  спортиста,  школе  и 
усавршавања.
Градски секретаријат за спорт и омладину донео је одлуку да се издвајање за материјалне 
трошкове Савеза у 2013 години ограничи на 20% од опредељених средстава за активности 
Савеза.  Ова одлука би, ако се ништа не предузме на изналажење других извора прихода, 
могла да угрози рад и сам опстанак Савеза. С тим у вези Милан Лончар је предложио да се 
формира радна група која ће детаљно размотрити ово питање и  предложити могућа решења 
на некој од наредних седница УО.
У дискусији по овом питању било је следећих предлога:
1.Да се обаве консултације са ПСС ,  да за ПСБ  определи део новца од продаје маркица 
сразмерно броју чланова,
2.Да ПСС определи средства за реализацију неке акције у организацији ПСБ,
3.Да ПСБ наплаћује клубовима чланарину,
4.Да се цена маркица повећа а део од продаје маркица врати клубовима и ПСБ.



Милан Лончар је предложио да Радну групу чине: Слободан Жарковић, Радмило Марић и 
Милан Лончар. Радна група треба да започне преговоре са ПСС пре него ПСС донесе одлуку 
о цени чланске маркице за 2013.
УО је прихватио овај предлог.
Радмило  Марић  је  предложио да  УО ПСБ бар  два  пута  годишње организује  састанак са 
председницима клубова. Састанци би били тематски: однос клубова и ПСБ. Предложио је да 
се већ у децембру организује и одржи састанак са председници ма клубова чланицама Савеза, 
на тему: интерес клубова за опстанак ПСБ.
Слободан Жарковић је предложио да се формира и радна група која ће радити на решавању 
проблема  око  планинарских  домова  на  Копаонику  и  Тари.  Радну  групу  би  сачињавали: 
Стеван Јовичић, Петар Бојић и Слободан Жарковић. Радна група ће до следеће седнице УО, 
заједно, са адвокатом Душицом, дорадити Споразум са ПСК „Копаоник“ и понудити им га на 
потпис. У случају да ПСК „Копаоник“ не прихвати Споразум, припремити тужбу.
Милан Лончар је предложио: да се формира Комисија за такмичења у 2013. години или да се 
задужи  Начелништво  да  направи  Правилник  о  организацији  такмичења.  По  доношењу 
Правилника обавестити све клубове чланице и позвати их на такмичење.
Слободан Жарковић је предложио да се уведе такмичење у турно скијању. Потрудиће се да у 
наредном периоду учлани ПСС у светску организацију за турно скијање.
Радмило  Марић  је  позвао  председника  ПСБ  да  да  буде  гост  -  учесник  јубиларне  акције 
„Меморијални  успон  на  Бјелашницу“.  Слободан  Жарковић  је  са  великим  задовољством 
прихватио понуду.

Седница је завршена у 19,35 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


