
 

ЗАПИСНИК

Са 7. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 10.12.2012. 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 18,10 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 6. седнице,
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама ,
5.Најава наредних акција ,
6.Такмичарске дисциплине и формирање лиге у планинарској оријентацији (ПОТ),
7.Анализа извештаја са реализованих акција,
8.Доношење одлуке о пријему у шланство ПК „Гребен“,
9.Избор председника Комисије за информисање
10.Разматрање предлога за избор новог члана УО,
11.Припрема Редовне скупштине ПСБ,
12.Обнова уговора са корисницима просторија ПСБ и измирење обаваза,
13.Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

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
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Тачка 2.

Записник са 6. седнице УО ПСБ  усвајен  једногласно. 

Тачка 3.

Слободан Жарковић је обавестио чланове УО да Ђорђе Загорац, председник Оријентиринг 
савеза Србије (ОСС),  није испунио дато обећање да измири дуг за  централно  грејање 
просторија ПСБ, закључно са новембарским рачуном. Ђорђе Загорац је чврсто обећао да 
ће до 15. фебруара 2013. измирити све дугове из 2012. године уз молбу да за 2013 годину 
ОСС и ОСБ поделе трошкове коришћења прострорија ПСБ. 
Радна група у саставу: Слободан Жарковић, Петар Бојић и Стеван Јовичић уз консултације 
са  адвокатом  Душицом  предложила  је  Управном  одбору  да  се  Планинарском  клубу 
„Копаоник“ да рок до 18.12.2012. године да потпише Споразум о регулисању међусобних 
права и односа. После тог рока решавање овог проблема ићи ће судским путем. УО је овај 
предлог једногласно усвојио.

Тачка 4.

Због оправдане одсутности начелника ПСБ извештај о реализованим акцијама између две 
седнице УО  поднео је технички секретар. 
Реализоване су акције: 
-на редном броју 3: Школа маркације,
-на редном броју 7: Основни курс спелеологије,
-на редном броју 8: Семинар из оријентације и ГПС
-на редном броју 9: Семинар за алпинисте
-на редном броју 11: Почетни кур ГСС
-на редном броју 20: Пројекција видео записа са планинарском тематиком
-на редном броју 22: XXIV меморијални успон на Бјелашницу.

Тачка 5.
Наредне акције:
-на редном броју 21: Авала из четири правца
-на редном броју 1 (из плана активности за 2013.) : XIII Зимска школа високогорства

Тачка 6.

Такмичарске дисциплине, формирање лиге у планинарској оријентацији (ПОТ).
Планинарски савез Београда је свој програм активности за 2013., усмерио на такмичарске 
акције. Више од трећине клубова, чланови Савеза, баве се планинарском оријентацијом и 
спортским пењањем. Статутом ПСБ дефинисане су и планинарске спортске дисциплине: 
планинско  трчање,  планински  бициклизам и  турно  скијање.  Да  би  се  ове  такмичарске 



дисциплине унапредиле, омасовиле и у клубове привукле млађе категорије потребно је да 
се за 2013., формира лига за ПОТ, спортско пењање и планинско трчање као и да се израде 
одговарајући правилници.
УО задужује Начелништво да до следеће седнице УО консултује све клубове и припреми 
Правилнике.

Тачка 7.
Констатовано је да извештаји не стижу на време и да су непотпуни.

Тачка 8.
Пењачки клуб „Гребен“ поднео је захтев за учлањење у Савез. Доставио је сва потребна 
документа предвиђена Законом о спорту и Статутом Савеза. 
Комисија за кадрове, нормативна акта и признања  проучила је статут ПК „Гребен“ и 
утврдила да није у супротности са статутом Савеза. Комисија је мишљења да нема сметњи 
да се ПК „Гребен“ прими у чланство.
УО ПСБ је након краће дискусије донео 

 одлуку 
Прихвата се захтев ПК „Гребен“ из Младеновца и прима у чланство ПСБ.

Тачка 9.
Милан Лончар је поводом оставке Николе Барбутова на место председника Комисије за 
информисање, обавио одвојене разговоре са Божидаром Стаменковићем и Тихомиром 
Војиновићем, кандидатима за новог председника. Мишљења је и предлаже да се за новог 
председника Комисије за информисање предложи Тихомир Војиновић, председник ПК 
„Раднички“. Божидар Стаменковић је тренутно веома заузет обавезама на факултету и 
приватно па није у могућности да прихвати још неко ангажовање. Он ће и даље да ажурира 
и одржава сајт ПСБ.
Након краће дискусије једногласно је усвојен предлог да се Тихомир Војиновић изабере за 
председника Комисије за информисање.

Тачка 10.

Милан Лончар је предложио да се за новог члана УО ПСБ предложи Тихомир Војиновић. 
Након краће дискусије овај предлог је прихвађен једногласно.

Тачка 11.

Редовна скупштина ПСБ одржаће се 28. јануара, у просторијама ПСБ са почетком у 17,30 
часова. Материјале за Скупштину: Годишњи извештај о раду (реализацији програма 
активности) ПСБ и Финансијски извештај припремиће Станоје Стојковић.



Тачка 12.

Са корисницима просторија ПСБ, одвојено разговарати, прецизирати и обновити 
досадашње уговоре.

Тачка 13.

Спелеолошки одсек Београда „Петар Бакић“ је 24.11.2012. године одржао Збор. За 
председника је поново изабран Ђорђи Матовски, који је ту функцију вршио и у 
претходном  мандату. 
Према Статуту ПСБ, УО ПСБ је после краће дискусије једногласно прихватио 
одлукуЗбора.

Седница је завршена у 19,35 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


