ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Змаја од Ноћаја 9/4,
Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
E-mail: psbgd11@gmail.com , web site: www.psb.rs

ЗАПИСНИК
Са 8. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 22.01.2013. године
у просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Милан Лончар, Петар Бојић, Бојан
Миловановић, Славо Глушчевић, Стеван Јовичић и Миломир Ћировић.
Одсутни чланови Управног одбора: Радмило Марић,
Предраг Загорац и Ненад
Богдановић.
Остали присутни: Тихомир Војиновић.
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 7. седнице,
3.Припрема Редовне скупштине ПСБ,
4.Предлог оцене рада ПСБ у 2012.,
5.Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.
Тачка 2.
Записник са 7. седнице УО ПСБ усвојен.
Тачка 3.
Редовна скупштина ПСБ одржаће се 28. јануара, у просторијама ПСБ са почетком у 17,30
часова.

Предлог да се у дневни ред , под тачком 9., убаци : Усвајање предлога за новог члана УО
ПСБ, усвојен једногласно.
На основу члана 25 Статута ПСБ, УО предлаже да се на Скупштини, Николи Барбутову, по
његовом писаном захтеву, да разрешница на чланство у УО а да се на основу консултација
са клубовима за новог члана УО предлажи Тихомир Војиновић, председник ПК
„Раднички“. Предлог једногласно усвојен.
Предлог да:
1.чланови радног председништва буду: председник, секретар и начелник
2.записничар буде: Станоје Стојковић,
3.оверивачи записника и чланови верификационе комисија буду одређени на почетку
Скупштине,
једногласно усвојен.
Тачка 4.
На основу извештаја о реализацији активности УО предлаже да се Скупштини на усвајње
предложи оцена 4 (четири) за рад ПСБ у 2012. Предлог једногласно прихваћен.
Тачка 5.
5.1. Славо Глушчевић је дао примедбу на расподелу буџетских средстава за активности у
2013. години и нагласио да би у критеријуме за расподелу требало уградити и резултате са
такмичења.
УО је прихватио примедбе и наложио начелнику да изврши измене у расподели буџетских
средстава.
5.2. Формирање радне групе која ће се бавити не техничким такмичарским дисциплинама.
Као помоћ Начелнику у изради Правилника и припреми предлога такмичења за текућу
годину формирана је радна група у саставу: Стеван Јовичић, Миомир Ћировић и Ненад
Богдановић.
Слободан Жарковић је преузео на себе израду предлога такмичења у турно скијању.
5.3. Награда за животно дело у области спорта, предлог за Златну плакету, Плакету и
златну значку Спортског савеза Београда.
УО је размотрио ово питање и предложио да Комисија за кадрове, нормативна акта и
признања изради предлог кандидата и образложења за доделу награде за животно дело.
Седница је завршена у 19,25 ч.

Записничар,

Председник,

Станоје Стојковић

Слободан Жарковић

