
 

ЗАПИСНИК

Са 11. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 25.04.2013. године 
у просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови  Управног  одбора:  Милан  Лончар,  Петар  Бојић,   Славо  Глушчевић,  Стеван 
Јовичић,  Миломир Ћировић, Тихомир Војиновић, Радмило Марић и Предраг Загорац. 
Одсутни чланови Управног одбора:  Слободан Жарковић, Бојан Миловановић и  Ненад 
Богдановић.
Остали присутни: 
Седницу је отворио подпредседник ПСБ  Милан Лончар у 17,20 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 10. седнице,
3. Преузете обавезе,
4. Извештај о реализованим акцијама,
5. Најава наредних акција,
6. Разматрање пристиглих примедби и допуна Предлога правилника о такмичењима,
7. Извештај са седнице ПСС
8. Извештај са седнице ССАБ,
9. Закуп просторија,
10. Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.
Записник са 10. седнице УО ПСБ  усвојен са једном примедбом. 
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Тачка 3.
Слободан Жарковић има обавезу да до 25 маја изврши оверу Споразума са ПСК Копаоник 
и укњижбу у катастар.

Тачка 4.

Реализована су акције  „Течај турно скијања“ и „Отворено првенство Београда у турно 
скијању“.  Обе  акције  изведене  су  у  организацији  Горске  службе  спасавања  –  станица 
Београд.
У току је акција „Основни курс спелеологије“.

Тачка 5.
Најављене акције за април и мај:

1. Почетни летњи алпинистички течај
2. Мајски спортски дан
3. Опремање алпинистичких смерова
4. Набавка спелеолошке опреме

Тачка 6.
Стеван Јовичић је обавестио чланове УО да су само два члана УО доставила примедбе на 
Предлог правилника. Урадио је  нови текст и заједно са три тест примера бодовања по 
новом Предлогу правилника послао га свим члановима УО. Постојала је дилема: да ли 
један клуб може да учествује са једном или више екипа? Сматра да један клуб може да има 
само једну екипу, јер би у супротном велики клубови били у доминантном положају.
Дискусија  је  била  дуга  и  напорна.  Разрађиване  су  неке  тачке  и  поједини  чланови 
Правилника. Договорене измене ће бити унете у Правилник. Рад се наставља. Пристигле 
примедбе  су  већином  усвојене.  Стеван  Јовичић  ће  доставити  нову  врзију  Предлога 
правилника члановима УО.

Тачка 7.
На седници ПСС закључено је да се морају пратити конкурси и програми Министарства 
Спорта и омладине, пријављивати се на конкурсе и писати пројекте.

Тачка 8.
Ова тачка није разматрана јер нико од чланова Уо није присуствовао седници ССАБ.

Тачка 9.
Слободан Жарковић се задужује да разговара са председником Оријентиринг савеза Србије 
и проблем плаћања рачуна за грејање реши.

Тачка 10.
Ова тачка није разматрана.



Седница је завршена у 19,45 ч.

Записничари, Председник,

Станоје Стојковић и Слободан Жарковић
Предраг Загорац


