
ЗАПИСНИК

Са 13. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 08.07.2013. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Бојан Миловановић, Милан Лончар, Петар 
Бојић, Тихомир Војиновић, Предраг Загорац, Славо Глушчевић и Миломир Ћировић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Радмило Марић, Стеван Јовичић и Ненад Богдановић.

Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,46 часова, констатујући да 
постоји кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука. 
Предложио je следећи:

 ДНЕВНИ РЕД
1.Усвајање дневног реда,
2.Усвајање записника са 12. седнице
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама ,
5.Разматрање пристиглих пријава за организацију и извођење планинарских акција у 2014. 
години
6.Најава наредних акција из плана за 2012,
7.Решавање проблема дуговања ОСС и ОСБ
8.Дом на Тари
9.Финансијски проблеми са уплатама за течајеве специјализованих одсека, питање постојања 
паралелних жиро рачуна
10.Категоризација – припрема и израда категоризације гранских спортова на територији 
града Београда
11.Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

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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Тачка 2.
Записник са 12 седнице једногласно усвојен.

Тачка 3.
Укњижба сусвојинског дела планинарског дома на Копаонику није урађена.

Тачка 4.
Извештај о реализованим акцијама између две седнице поднео је начелник.
-Планинарско  оријентационо  такмичење  на  Копаонику  реализовано.  Извештај  штур  и 
некомплетан.
-Мајски спортски дан на Авали, извештај комплетан
-Почетни летњи алпинистички течај, нема финасијског извештаја.

Тачка 5.
За разматрање пристиглих пријава за организацију и извођење планинарских акција у 2014. 
години  одређује  се  радна  група  у  саставу:  Бојан  Миловановић,  Петар  Бојић  и  Славо 
Глушчевић. Радна група има задатак да до 15.07.2013 изврши обраду пристиглих пријава и 
изради предлог календара акција за 2014. годину.

Тачка 6.
Наредне акције:
−летњи планинарски табор, ПК „Раднички“
−припреме јуниорских селекција за такмичење на природним стенама

Тачка 7.
Ни један савез није имао уплату из буџета. Конкретних предлога није било па се решавање 
овог проблема пролонгира до даљег.

Тачка 8.
Дом на Тари. Национални парк „Тара“ има намеру да преотме планинарски дом. Локални 
планинарски клубови су такође заинтересовани за дом. Потребно је отићи у Бајну Башту и 
разговарати са новим председником општине. 
Комплетна документација о дому је код председника ПСБ. Задужују се Слободан Жарковић и 
Стеван Јовичић да раде на решавању проблема око повраћаја дома у власништво ПСБ.

Тачка 9.
Констатовано  је  да  постоји  проблем око  наплате  трошкова реализације  течаја.  Уплате  за 
похађање течаја треба да иду преко текућег рачуна ПСБ. Сваки други начин наплате течаја је 
противзаконит. 



Договорено је да се опомену специјализовани одсеци да убудуће о овом проблему поведу 
рачуна.

Тачка 10.
Задужује се технички секретар да припреми податке и унесе их у обрасце које је прописао 
Спортски савез Београда.

Тачка 10.

Текућих питања није било.

Седница је завршена у 19,40 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


