
 

ЗАПИСНИК

Са 15. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 09.09.2013. 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, Предраг Загорац, Тихомир Војиновић, Славо Глушчевић и Миломир 
Ћировић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Бојан Миловановић, и Ненад Богдановић.
Остали присутни: Рада Јочић, Соња Богдановић

Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,40 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 13 и 14 седнице
3.Преузете обавезе,
4.Извештај о реализованим акцијама ,
5.Најава наредних акција 
6.Предлог Правилника о организовању такмичења у планинарском вишебоју
7.Дом на Тари
8.Разматрање ситуације са простором ПСБ,
9.Односи на релацији АОБ ПСБ - КАПСС
10.Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

Тачка 2.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, Змаја од Ноћаја 9/4, 

Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
E-mail: psbgd11@gmail.com , web site: www.psb.rs

mailto:psbgd11@gmail.com


Записници са 13 и 14. седнице УО, усвојени без примедби.

Тачка 8.
С обзиром да седници УО присуствује Соња Богдановић, генерални секретар ОСБ, Слободан 
Жарковић је замолио да се узме у разматрање тачка 8 дневног реда. Предлог је усвојен.
Просторије које је ПСБ користио више од 40 година, реституцијом су 15.02.2013. враћене 
старом власнику, који их је преко адвоката продао новим власницима. Нови власници су 30. 
јула дошли и упознали нас са решењем о преносу власништва.
По Закону о реституцији просторије би ПСБ могао да користи још три године под истим 
условима. Независно од тога ПСБ је одговорно приступио тражењу одговарајућег пословног 
простора. На Новом Београду, близу општинске зграде, нађен је добар простор, у приземљу 
зграде са сталним обезбеђењем и паркингом у близини, али је цена висока. 
Поједини београдски савези имају вишка простора (Рагби и Стрељачки савез).  Упућен је 
допис  секретару  Градског  секретаријата  за  спорт  и  омладину,  са  молбом  да  својим 
ауторитетом помогне у решавању овог проблема.
Тихомир Војиновић, председник ПК „Раднички“, понудио је да простор који они користе 
подели са ПСБ.

Тачка 3.
*  Бојан  Миловановић  није  доставио  Програм  рада  ПСБ  за  2014.,  Управном  пдбору  на 
усвaјање. 
* Укњижба сувласништва над планинарским домом на Копаонику није урађена.
*  АОБ  и  СОБ,  нису  донели  одлуке  о  суфинансирању  плаћања  рачуна  за  коришћење 
просторија ПСБ.
* Предлог Правилника о организацији планинарског вишебоја послат је на јавну расправу у 
клубове а на расправи која је заказана за 02.09.2013. дошла је само Рaда Јочић, председник 
ПК „Полицајац – Јосиф Панчић“.

Тачка 4.
Извештаја о реализованим акцијама између две седнице УО нема, начелник није присутан 
седници.
Славо Глушчевић је поднео краћи извештај са Првенства Београда у спортском пењању које 
је  одржано  на  Бељаници.  Обезбеђени  су  били  добри  услови  за  такмичење.  У  четири 
категорије било је 35 такмичара. Учествовало је 10 клубова. Припремљено је 21 смери и један 
смер за децу. Било је око 50 учесника. Град Деспотовац је обезбедио награде за победнике.
Ово је први пут да је ПСБ организовао, припремио и реализовао тамичење. Било је бојкота и 
о томе ће бити обавештен ПСС.

Тачка 5.



Наредне акције:
-Почетни курс ГСС
-Такмичење на Гочу (ПК Полицајац).
-Планинарска трка (ПК Балкан).
-Октобарски дани Београда (ПК Авала)

Тачка 6.
Рада Јочић, ПК „Полицајац – Јосиф Панчић“, изјавила је да неки водичи у клубу нису за 
усвајање Правилника. УО клуба није имао састанак и нису припремили конкретне примедбе 
и предлоге.
Милан  Лончар  је  предложио  да  се  клубовима  продужи  рок  за  разматрање  Предлога 
Правилника.
Слободан  Жарковић  је  изјавио  да  се  одуговлачењем  у  усвајању  Правилника  може  ПСБ 
довести  у  велики  проблем.  Градски  секретаријат  за  спорт  и  омладину  инсистира  на 
такмичењима.  Ако га се такмичења не уведу ПСБ ће изгубити категорију у којој  се сада 
налази.  Самим  тим  смањиће  се  буџет  који  и  сада  једва  покрива  све  трошкове.  Треба 
омогућити свима који хоће и желе да се такмиче, нарочито деци. Деца воле да се такмиче. 
Стеван Јовичић је констатовао да је клубовима послата стара верзија Предлога Правилника и 
да је потребно да им се пошаље нова уз пропратно писмо и образложење.
Договорено је да Стеван Јовичић припреми пропратно писмо са појашњењима.

Тачка 7.
Дом на Тари. 
Постоји  уговор  између  ПСБ  и  ПСД  „Јавор“.  Тачка  5  Уговора  дефинише  да  у  случају 
престанка рада друштва „Јавор“ сва имовина се враћа ПСБ. Постоји лист непокретности где 
се  „Јавор“  води  као  власник  на  том  простору.  Са  тим  документима  може  се  извршити 
потраживање  имовине.  Потребно  је  заказати  састанак  са  градским  правобраниоцем  и 
затражити помоћ око укњижбе дома на Тари. 
Адвокати  који  су  консултовани  сагласни  су  да  се  у  планинарски  дом  уђе,  попише  сва 
имовина  и  на  улазу  постави  табла  на  којој  ће  писати  ПСБ.  Није  потребно  ангажовање 
полиције. Врло је важно да се у дом уђе комисијски и попише сав затечени инвентар.
Предложено је да комисија у саставу: Слободан Жарковић, Стеван Јовичић, Петар Бојић и 
Славо Глушчевић најкасније до среде реализује овај задатак.
УО је једногласно подржао овај предлог.

Тачка 9
Проблеми у односима између Алпинистичког одсека „Др Растко Стојановић“ , Планинарског 
савеза Београда и Комисије за алпинизам ПСС треба да се реше у интересу развоја и напретка 



алпинизма  у  Београду  и  Србији,  закључак  је  опширне  и  детаљне  дискусије  у  којој  су 
учествовали  Слободан  Жарковић,  Предраг  Загорац,  Стеван  Јовичић,  Тихомир  Војиновић, 
Миломир Ћировић и Васо Стокић.
АОБ је организациони део структуре ПСБ-А. Као такав, треба да се придржава Статута ПСБ, 
законских оквира рада,  поготово у  делу везаном за  финансијско пословање,  као и  норми 
прихватљивог понашања, добре комуникације и спортског односа са свим организацијама, 
удружењима, спортским савезима и сл. са којима се, самостално или кроз ПСБ, остварују 
контакти и сарадња. 

Тачка 10
Текућих питања није било.

Седница је завршена у 20,30 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


