
ЗАПИСНИК

Са 18. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 24.12.2013. године у 
просторијама ПД Раднички у улици Војводе Шупљицког 31, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Милан Лончар, Миломир Ћировић, Петар 
Бојић,  Радмило Марић,  Тихомир Војиновић,  Славо Глушчевић,  Предраг Загорац и  Стеван 
Јовичић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Ненад Богдановић и Бојан Миловановић.
Остали присутни: Томислав Топаловић, начелник АОБ; Соња, члан АОБ; Ђорђи Матовски, 
начелник СОБ и Драгаш Симонида, члан СОБ

Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,30 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 17. седнице
3. Преузете обавезе, 
4. Дешавања око просторија
5. Разговор са начелништвом АОБ
6. Извештај о реализованим акцијама ,
7. Најава наредних акција 
8. Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред је усвојен.

Тачка 2.
Записник са 16. седнице УО, усвојен је са следећим примедбама:

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


- у тачци 5 уместо: планинска трка на Авали, треба да стоји, планинска трка на Космају;
- у тачци 7 треба убацити:

-  Задужити Веће  части  ПСБ да  да  провери  свој  Правилник,  везано  за  рок  трајања 
санкције Драгану Павловићу,

- Клубови, чији су програми прихваћени у календар активности ПСБ за 2014, треба да 
доставе елаборате до 15.12.2013.

Тачка 3.

*  Споразум са  ПСК „Копаоник“  још није  потписан,  планинарски  дом на  Копаонику  није 
укњижен. 
*  Статус планинарског дома на Тари нерешен.
*  Преглед  младих  спортиста  није  завршен.  Списак  кандидата  за  преглед  сачиниће  Славо 
Глушчевић.
* За следећу седницу упутити позив Већу части.

Тачка 4.
Просторије ПСБ у Змаја од Ноћаја су проваљене. Обавештена је полиција. Истовремено је и 
господин  Јефтинић  такође  позвао  полицију  обавестивши их  да  се  у  просторијама  налази 
експлозивна  средства  (карбид).  Полиција  није  узела  отиске.  Покрадена  је  опрема  СОБ  у 
вредности од преко 1.800.000,00 динара. Кривична пријава отишла по службеној дужности. 
Примећена  је  присност  између  господина  Јефтинића  и  полицијског  службеника.  Имамо 
могућност покретања унутрашње контроле у полицији. 
Наша кривична пријава од пре четири године још увек није узета у рад. 
Нове просторије нису пронађене. Морамо да пронађемо привремена решења. Имамо понуду 
од  Благоја  Доброте  на  Новом  Београду.  Разматрамо  је.  За  просторије  у  улици 
Антифашистичке борбе 3 пословни простор општине Нови Београд још отеже и не доноси 
решење. Кажу да ће ускоро имати још слободог пословног простора.
ГСС  такође  очекује  неке  просторије  на  Новом  Београду.  Постоји  могућност  да  заједно 
користимо тај простор али ни они још нису добили решење.
Простор који нам је нуђен у Дубровачкој, у општини Стари град, је под хипотеком и на више 
места  прокишњава.  Просторијама  на  Врачару  и  Савском  венцу  нема  могућност  прилаза 
колима нити места за паркирање.
Задужују се: 
1. Слободан Жарковић да тражи пословни простор на општини Палилула
2. Тихомир Војиновић на општини Звездара и 
3. Милан Лончар на општини Врачар.



Нови власници господа Јефтинићи су се пре четири дана укњижили. Одмах после тога су 
обили браву  и  ушли у  просторије.  Господин Јефтинић  је  запретио да  нико не  сме  ући у 
просторије без његовог присуства.
Милан Лончар сматрајући да је  простор у Дубровачкој  добар преузео на себе  обавезу  да 
поради на добијању истог. УО се сложио.

Тачка 5.

Проблеми у комуникацији на релацији ПСБ – АОБ настали су као одраз проблема насталих у 
избору чланова Комисије за алпинизам ПСС у 2012. години. 
После  дуге  и  конструктивне  дискусије  дошло  је  до  приближавања  ставова  између 
начелништва АОБ и председника ПСБ.
Начелништво АОБ се обавезало да ће прекинуту опструкцију рада Комисије за алпинизам и 
побољшати комуникацију са ПСБ и његовим председником, да ће поштовати све законске 
прописе који регулишу рад Савеза и да учинити да рад Одсека буде транспарентан.
Председник Савеза се такође обавезао да ће испоштовати захтеве начелништва АОБ (одговор 
на досадашње мејлове) и уважити проблеме које АОБ има.

Тачка 6.
Између две седнице УО реализоване су следеће акције:
*- Курс ГСС-а , Горска служба спасавања 
*- Промоција планинарства у основним и средњим школама, ПК «Балкан»;
*- Планинско трчање на Космају, ПК «Балкан»
* -Авала из четири правца, ПСК „Копаоник“ 

Тачка 7.
Наредне акције:
* 14. зимска школа високогорства, ПК Железничар (15. јануар 2014)
* Основна победина школа оријентације, ПК Победа (фебруар-март 2014)
* Почетни зимски алпинистички течај, АОБ (фебруар 2014)

Обавештења-позивна писма, за ове активности нису стигла, нису стигла.

Тачка 8.

*  Такмичарску  комисију  ће  сачињавати:  Бојан  Миловановић,  Миланка  Арсић,  Владислав 
Матковић, Благоје Доброта и Стеван Јовичић.
* Елаборате за такмичења у 2014 послали су само Одсек за спортско пењање, ГСС за турно 
течај и турно трку и ПК Раднички за табор у Грбаји.



* Редовна изборна скупштина ПСБ одржаће се 27. јануара 2014. године.
* Наредна седница УО одржаће се 13.01.2014.

Седница је завршена у 21,20 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


