
 

ЗАПИСНИК

Са 9. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 18.02.2013. године 
у просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора:  Слободан Жарковић,  Милан Лончар,  Петар Бојић,   Славо 
Глушчевић, Стеван Јовичић,  Миломир Ћировић., Тихомир Војиновић и Радмило Марић.
Одсутни  чланови  Управног  одбора:  Бојан  Миловановић,  Предраг  Загорац  и  Ненад 
Богдановић.
Остали присутни: Зоран Николић, Властимир Марјановић, Снежана Тодосић.
Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,15 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 8. седнице,
3. Преузете обавезе,
4. Извештај о реализованим акцијама,
5. Најава наредних акција,
6. Разматрање Правилника о такмичењима,
7. Договор са корисницима просторија,
8. Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Записник са 8. седнице УО ПСБ  усвојен једногласно. 

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


* Формирана је радна група којa ће се бавити такмичарским дисциплинама (планинарски 
вишебој). 
* Стеван Јовичић је урадио предлог Правилника о планинарском вишебоју.
*  ПСБ  и  ПСК„Копаоник“  интензивирали  су  договоре  и  финализирање  Споразума  о 
сувласништву над планинарским домом на Копаонику.

Тачка 4.
Реализована  је  акција   „14.  Зимска  школа  високогорства“  у  организацији  ПК 
„Железничар“. Практични део школе одржан је на Дурмитору на теренима који су одлични 
за вежбање (Савин кук).
У току је акција Победина школа оријентације.

Тачка 5.
Најављене акције за фебруар и март:

1. Почетни зимски алпинистички течај
2. Планинарски подмладак на Рајцу
3. Успон на Проклетије – акција „сећање на Звонка Блажину“.

Планиране акције за које организатор није доставио обавештење:
1. Течај турно скијања,
2. Основни курс спелеологије,
3. Отворено првенство Београда у турно скијању и
4. Набавка спелеолошке опреме.

Тачка 6.
Стеван  Јовичић  је  обавестио  УО  да  је  урадио  Предлог  правилника  о  планинарском 
вишебоју. Радна група се поводом тога до сада није састајала јер је Начелник био превише 
заузет.  Договорено је да се у току седмице одржи састанак Радне групе на коме би се 
размотрио и уобличио текст Правилника и Управном одбору на следећој седници поднео 
на усвајање.
У  дискусији  у  којој  су  учествовали  Милан  Лончар,  Слободан  Жарковић  и  Властимир 
Марјановић констатовано је да је један такав  правилник био донет од стране ПСС и да 
није заживео. Закључено је да Радна група потражи тај материјал од ПСС и да ако има 
потребе неке ствари угради у Нацрт новог правилника.. Нацрт правилника треба доставити 
свим клубовима на разматрање.
Слободан  Жарковић  је  изјавио  да  ради  на  изради  Правилника  за  турно  скијање.  Због 
проблема набавке опреме за турно скијање такмичење на Старој планини се пролонгира за 
март месец.



Тачка 7.
Слободан  Жарковић  је  отварајући  дискусију  по  овој  тачци  дневног  реда  рекао  да 
просторије ПСБ користе ПСК „Копаоник“, Оријентиринг савез Београда и Орјентиринг 
савез Србије и да сви учествују у плаћању рачуна пословног простора и комуналија, према 
уговору који су потписали. Ово је добро функционисало до прошле године. Проблем је 
настао оног  тренутка  када  је  Орјентиринг савез  Србије,  из до сада непознатог  разлога 
престао да плаћа рачуне дефинисане уговором. Дуг се нагомилао и од ЈКП Топлане је 
стигла  опомена пред утужењем.  Сматра да је  Орјентиринг савез  Србије  имао довољно 
средстава за ту намену. Председник ОСС Ђорђе Загорац није могао да присуствује овој 
седници.
Учествујући у дискусији Зоран Николић,  председник ПСК „Копаоник“ је  изјавио да је 
њихов УО донео одлуку и да ће обновити уговор и плаћати исте трошкове као и 2012. 
године.
Снежана  Тодосић,  председник  ОСБ  је  изјавила  да  су  они  поштовали  своје  обавезе 
предвиђене уговором. С обзиром на буџет који имају неће моћи да прихвате веће обавезе 
него што су имали.
На крају дискусије договорено је  да се Секретаријат састане са  корисницима простора 
25.02.2012. године у 18 часова у просторијама ПСБ и размотри питање међусобне поделе 
трошкова пословног простора и комуналија.

Тачка 8.
      Тихомир Војиновић је обавестио УО да је покренуо процес измене сајта ПСБ и са тим у 

вези добродошле би му све нове идеје и примедбе.
      Радмило Марић је предложио да председник ПСБ одржи састанак са председницима 

клубова-друштава. На том састанку би се клубови обавестили о заједничким акцијама и 
проблемима, што би олакшало рад ПСБ и унапредило односе са клубовима.
У краћој дискусији по овом предлогу закључено је:

− да се такав састанак не везује за УО,
− да се дефинишу циљне теме и
− да састанку присуствују председник, начелник и секретар.

Слободан Жарковић је замолио чланове УО да на сваку седницу дођу припремљени како 
би дискусије биле аргументоване, јасне и прецизне. Остварила би се боља комуникација, 
међусобно поштовање и избегле беспотребне расправе.

Седница је завршена у 18,55 ч.

Записничар, Председник,



Станоје Стојковић Слободан Жарковић


