
ЗАПИСНИК

Са 14. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 05.08.2013. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Милан Лончар,  Стеван Јовичић, Радмило 
Марић, Петар Бојић, Тихомир Војиновић и Миломир Ћировић. 
Одсутни  чланови  Управног  одбора: Бојан  Миловановић, Предраг  Загорац, Славо 
Глушчевић 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. Преузете обавезе,
3. Разматрање ситуације са простором ПСБ,
4. Извештај о реализованим акцијама ,
5. Најава наредних акција из плана за 2012,
6. Дом на Тари
7. Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

Тачка 2.
Бојан Миловановић имао је  обавезу да припреми Програм рада ПСБ за 2014. Програм је 
урађен и уручен Градском секретаријату за спорт и омладину али УО није исти разматрао и 
усвојио.
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Предлог  Правилника о  организацији планинарског  вишебоја  послати на  јавну расправу у 
клубове  а  расправа  се  заказује  за  02.09.2013.  Позвати  председнике  или  представнике  да 
присуствују седници која ће се одржати у просторијама ПСБ са почетком у 18,00 ч.
Укњижба сувласништва над планинарским домом на Копаонику није урађена.
АОБ и СОБ, проверити одлуке о суфинансирању плаћања рачуна за коришћење просторија 
ПСБ.
Записник са 13. седнице није урађен.

Тачка 3.
Просторије ПСБ су поступком реституције враћене старом власнику који их је продао. Нови 
власник за даље коришћење просторија тражи надокнаду од 600 евра месечно или исељење 
из  просторија  до  1.09.2013.  ПСБ не  може да  плаћа  толики износ па  је  потребно да  се  у 
најскорије време нађу друге просторије.
Градским органима ће бити послати дописи са молбом за помоћ у обезбеђењу новог простора 
за рад ПСБ. У међувремену треба обавити разговор са лицем задуженим за простор спортског 
савеза на нивоу града. За овај задатак задужен је председник Савеза.
Упознати  Оријентиринг  савез  Београда  и  Србије  као  и  планинарски  клуб  „Копаоник“  са 
проблемом просторија – такође задужен председник.

Тачка 4.
Извештај о реализованим акцијама између две седнице УО нема а начелник није присутан 
седници.. 

- Тихомир  Вујиновић  сматра  да  је  извештај  са  Табора  који  је  реализовао  Раднички 
регулисан и очекује да буде коментара на извештај. Коментаре би клуб појаснио.

Тачка 5.
Наредне акције:

- Такмичење за јуниоре на природним стенама (ОСП), није најављен
- Такмичење на Гочу – није најављено, очекује се.
- Планинарска трка (ПК Балкан) није најављена

Примедба:  тражи се извештај  са акције „Промоција  планинарства у основним и средњим 
школама“.
Обавеза: поднети захтев ГССО за организацију и суфинасирање акције „Трофеј Београда у 
планинарству“ – задужени председник и подпредседник.

Тачка 6.



Дом  на  Тари.  Питање  власништва  дома  на  Тари  није  још решено.  Статус  Планинарског 
друштва  Јавор  је  проверен  –  друштво  није  пререгистровано  па  практично  не  постоји  а 
имовина би према уговору склопљеним са ПД Јавор требала да се врати Планинарском савезу 
Београда.
- потребна је потврда из АПР-а
- потребан је уговор ПСД „Јавор“ – ПСБ
- потребан је Статут ПСД „Јавор“
- извод из катастра (поседовни лист)
Задужује  се  комисија  у  саставу:  Стеван  Јовичић,  Петар  Бојић,  Слободан  Жарковић  на 
решавању статуса дома на Тари.

Тачка 7.
Текућих питања није било.

Седница је завршена у 20,00 ч.

Записничар, Председник,

Миломир Ћировић Слободан Жарковић


