
 

ЗАПИСНИК

Са 10. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 25.03.2013. године 
у просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног  одбора:  Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Бојан  Миловановић, 
Славо Глушчевић, Стеван Јовичић,  Миломир Ћировић и Тихомир Војиновић.
Одсутни чланови Управног одбора: Петар Бојић, Предраг Загорац,  Радмило Марић и 
Ненад Богдановић.
Остали присутни: 
Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,45 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 9. седнице,
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама,
5.Најава наредних акција,
6.Разматрање и усвајање Предлога правилника за такмичења,
7.Разматрање уговора са корисницима просторија,
8.Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

Записник са 9. 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
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Председник ПСБ Слободан Жарковић обавестио чланове УО да је  усвојен Споразум о 
регулисању  међусобних  права  и  обавеза  између  ПСБ  и  ПСК  „Копаоник“.  Остаје  још 
обавеза да се исти региструје у суду у Рашкој а затим изврши његова имплементација.
Питање везано за повраћај планинарског дома на Тари није решавано.

Тачка 4.

Реализоване су следеће акције:
1.на редном броју 2.: Основна победина школа планинарске оријентације
2.на редном броју 19: Планинарски подмладак на Рајцу
У току су следеће акције:
1.на редном броју 3.: Почетни зимски алпинистички течај
2.на редном броју 17.:  Сећање на Звонка Блажину-зимски успон на Проклетије,  акција 
одложена до даљег.

Тачка 5.
Најављене акције за март и април:
1.Течај турно скијања
2.Опремање алпинистичких смерова – Горњачка клисура
3.Отворено првенство Београда у турно скијању
4.Набавка спелеолошке опреме
5.Основни курс спелеологије
6.Почетни летњи алпинистички курс

Тачка 6.
Стеван Јовичић, председник Комисије за израду Правилника такмичења у планинарским 
дисциплинама поднео је образложење новог Правилника. Нови Правилник такмичења у 
планинарским дисциплинама треба да обезбеди:
•такмичење у изворном облику,
•масовност,
•јединствен приступ вредновању резултата у екипној и појединачној конкуренцији ,
•вредновање резултата  планинарских активности у различитим условима,
•свеобухватност,
•да се при вредновању резултата и мали и велики клубови ставе у исти положај,
•да ПК сами изаберу активност у којој ће се такмичити,
•примена члана 17. Закона о спорту (општа здравствена способност),
•еколошка заштита
Након  дискусије  по  овом  питању  у  којој  су  учествовали  Милан  Лончар,  Слободан 
Жарковић, Бојан Миловановић, Славо Глушчевић и Стеван Јовичић, договорено је да се 
одложи усвајање Правилника, односно да се сачека доношење Правилника на нивоу ПСС. 



До тада су све примедбе и допуне добродошле и треба их слати председнику Комисије на 
мејл: stevajov609@gmail.com.

Тачка 7.
Ова тачка није разматрана.

Тачка 8.
Договорено је да се за предстојећи састанак који организује ПСС припреме питања везано 
за суфинансирање активности ПСБ, такмичења , увођења такмичарских дисциплина и др.

Седница је завршена у 19,15 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


