
 

ЗАПИСНИК

Са 12. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 03.06.2013. године 
у просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног  одбора:  Слободан  Жарковић,  Бојан  Миловановић,  Милан  Лончар, 
Петар Бојић,  Славо Глушчевић, Стеван Јовичић,  Миломир Ћировић, Тихомир Војиновић 
и Ненад Богдановић. 
Одсутни чланови Управног одбора:  Радмило Марић и Предраг Загорац. 
Остали присутни: 
Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,40 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 11. седнице,
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама,
5.Најава наредних акција,
6.Разматрање извештавања са акција,
7.Разматрање могућих решења финансирања рада ПСБ
8.Текућа питања

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.
Записник са 11. седнице УО ПСБ  усвојен без примедби, једногласно. 

Тачка 3.
Слободан Жарковић се извинио да због великих обавеза на послу није стигао да заврши 
оверу Споразума са ПСК „Копаоник“ и укњижбу у катастар. Такође није успео да се са 
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ОСС и  ОСБ договори  око  поделе  трошкова  грејања.  Најавио је  да  ће  се  свим силама 
потрудити да до договора дође у текућем месецу.
Ненад Богдановић је  саопштио да  су  се  АОБ и СОБ договорили да  скупљају  новац и 
плаћају део трошкова за коришћење магацинског простора.
Лончар је преузео на себе обавезу да разговара са председником ОСБ Снежаном Тодосић и 
убрза  договор  између  ОСС  и  ОСБ.  Предложио  је  да  се  6.  јуна  одржи  састанак  са 
председницима ОСС и ОСБ.
Слободан Жарковић је предложио да Одсеци, разлику до пуне цене трошкова коришћења 
магацинског простора, плаћају из средстава која наплате од учесника курсева.

Тачка 4.
Бојан Миловановић је  поднео извештај о реализованим акцијама у периоду између две 
седнице УО. Реализоване су акције  „Мајски спортски дан“, у организацији ПСК „Авала“, 
„Опремање алпинистичких смерова у Горњачкој клисури“, у организациј Алпинистичког 
одсека Београда и „Набавка спелеолошке опреме“. 
У току су акције: „Основни курс спелеологије“ и „Почетни летњи алпинистички курс“.

Тачка 5.
Најављене акције за јун:
1.Такмичење у планинарској оријентацији, ПСК „Копаоник“
2.Летњи планинарски табор- Грбаја, ПК „Раднички“
3.Набавка опреме за спортко пењачки одсек
4.Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката
Бојан Миловановић је нагласио да су сви клубови обавезни да у најави односно у позивном 
писму  ставе  клаузулу  да  је  акција  финансирана  од  стране  ПСБ,  односно  од  Градског 
секретаријата за спорт и омладину.
Миломир  Ћировић  је  напоменуо  да  је  био  договор  да  се  узимају  резултати  наших 
такмичара са такмичења у ПОТ-у које организује ПСС.
Милан Лончар констатује да је договорено да се формира лига у ПОТ-у и да се неко из 
Комисије за такмичења задужи да прати резултате из ПОТ-а.
Бојан Миловановић је предложио да се конкурс за пријављивање акција за наредну (2014) 
годину пошаље свим клубовима чланицама ПСБ до краја недеље. Друштва су обавезна да 
до првог јула доставе своје предлоге.

Тачка 6.
Ова тачка није разматрана

Тачка 7.
Договорено  је  да  се  успостави  сарадња  са  Туристичком  организацијом  Београда  уз 
консултације  са  Планинарским  савезом  Србије.  Такође  је  договорено  да  се  са 
председницима клубова одржи састанак поводом предстојеће Изборне Скупштине ПСС. 
На том састанку би се, између осталог, разговарало и о подршци клубова захтеву ПСБ да 



ПСС издвоји одређени проценат средстава од продаје маркица за финансирање трошкова 
рада ПСБ.
Слободан Жарковић је предложио да се састанак са председницима клубова одржи 24. јуна 
2013. године.

Тачка 8.
Ненад Богдановић је предложио да УО донесе одлуку да се бушилица која ради на бензин 
а у власништву је ПСБ да на коришћење и одржавање Благоју Доброти, односно Одсеку за 
спортско пењање. УО се сагласио и донео 

о д л у к у 
да се бушилица на бензин налази код Благоја Доброте и да се задужује Одсек за спортско 
пењање за коришћење и одржавање исте.

Седница је завршена у 19,40 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


