
ЗАПИСНИК

Са 17. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 12.11.2013. године у 
просторијама ПСБ у улици Змаја од Ноћаја 9, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора:  Слободан Жарковић, Бојан Миловановић, Миломир Ћировић, 
Петар Бојић, Радмило Марић, Тихомир Војиновић, Славо Глушчевић и Ненад Богдановић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Милан Лончар, Предраг Загорац и Стеван Јовичић.

Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,45 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 15. седнице
3. Преузете обавезе,
4. Извештај о реализованим акцијама ,
5. Најава наредних акција 
6. Дешавања око просторија
7. Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

Тачка 2.
Записник са 16. седнице УО, усвојен без примедби.

Тачка 3.

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

mailto:psbgd11@gmail.com


* Споразум са ПСК „Копаоник“ још није потписан. Председник ПСК „Копаоник“ доставио је 
споразум са неким мањим изменама. Током недеље биће потписан. Рок за укњижбу је 20. 
децембар 2013.
*  Правилник  о  планинарском  вишебоју  и  Програм рада  ПСБ за  2014.  прослеђен  је  свим 
клубовима чланицама Савеза и свим члановима УО.
* Преглед младих спортиста обавити у Вита максими јер је тест опширнији и цена повољнија. 
Списак кандидата сачиниће Славо Глушчевић.
* На следећу седницу обавезно упутити позив начелнику и начелништву АОБ.

Тачка 4.

Између две седнице УО реализоване су следеће акције:
- Ноћно планинарско оријентационо такмичење и марш Ритопек - Авала,
- Припрема јуниорских селекција за такмичења на природним стенама
- Курс ГСС-а  у току. Следеће недеље завршна вежба на Копаонику
- Промоција планинарства у основним и средњим школама је у току,
Планинско трчање није организовао ни реализовао ПСК «Железничар».

Тачка 5.
Наредне акције:

- Меморијални успон на Бјелашницу,
- Планинска трка на Космају,
- Преглед младих спортиста

Радмило  Марић  је  известио,  да  још  два  клуба  организују,  паралелно  са  Железничаром, 
одлазак на акцију „Успон на Бјелашницу“ и да је потребна координација. 

Тачка 6.

Орјентиринг савез Београда и Србије су се преселили у канцеларију ПСБ. У понедељак је 
требала  бити  извршена  примопредаја  просторије  између  ПСБ  и  новог  власника.  До 
примопредаје није дошло јер нови власник није пристао да потпише споразум око смањења 
трошкова  комуналија.  Уместо  тога,  следећег  дана  покушали  су  на  силу  да  провале  у 
просторије. Нису успели али су том приликом блокирали браву, поломили обе огласне табле и 
поломили знак  СОБ-а.  Из металног  ормара  у  приземљу,  украли  су  осигураче  са  капом и 
искључили довод струје.
Овај  догађај  пријављен је  полицији,  која  је  извршила  увиђај.  Поднет  је  одштетни захтев. 
Кривична пријава није поднета.



Управни  одбор  Пословног  простора  Нови  Београд  ће  у  току  ове  недеље  разматрати  наш 
захтев за закуп. Улажу се максимални напори да се питање простора што пре реши.
Новим  власницима  одмах  упутити  захтев  за  потписивање  уговора  за  закуп  под  истим 
условима као и до сада.

Тачка 7.

* Планинарски савез Београда је, према Правилнику о категоризацији спортова у Републици 
Србији, прешао у другу категорију спортова.
*  Буџет  за  следећу  годину  је  повећан  и  износиће  1.514.000  динара,  од  тога  20%  је  за 
материјалне трошкове.
* Расподела средстава неће бити линеарна већ по критеријумима (такмичења, фонд награда, 
судије и др.).
* Маркетинг и тражење спонзора је прека потреба.
*  Такмичарску  комисију  ће  сачињавати:  Миланка  Арсић,  Владислав  Матковић,  Слободан 
Гочманац и Благоја Доброта.
* По усвајању предлога расподеле буџетских средстава, доставити свим клубовима захтев за 
достављање елабората организације активности са спецификацијом трошкова.
* На сајт поставити Правилнике и друге акције Одсека.
*  Тема  за  размишљање:  да  се  део  трошкова  техничког  секретара  покрива  из  средстава 
опредељених за основне активности из плана рада  за 2014.
* Клубови, чији су програми прихваћени у календар активности ПСБ за 2014, треба да доставе 
елаборате до 15.12.2013.
* Задужити Веће части ПСБ да да провери свој Правилник, везано за рок трајања санкције 
Драгану Павловићу.

Седница је завршена у 20,10 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


