
ЗАПИСНИК

Са 19. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 13.01.2014. године у 
просторијама ПД Раднички у улици Војводе Шупљицког 31, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Милан Лончар, Миломир Ћировић, Бојан 
Миловановић,  Радмило Марић,  Тихомир Војиновић,  Славо Глушчевић,  Предраг Загорац и 
Стеван Јовичић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Ненад Богдановић и Петар Бојић.
Остали присутни: 

Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,35 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. (измене) и 18. седнице
3. Просторије, преузете обавезе, 
4. Тумачење Правилника Већа части везано за случај Драгана Павловића
5. Припрема Скупштине
6. Елаборати такмичења,
7. Извештај о реализованим акцијама
8. Најава наредних акција 
9. Извештаји ПСБ према Градском секретаријату за спорт и омладину
10. Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.
Записници са 17. и 18. седнице УО, усвојени једногласно.
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Тачка 3.
Председник  ПСБ  је  саопштио  да  је  Горска  служба  спасавања  добила  простор  на  Новом 
Београду по повлашћеној цени и престоји договор са њима о заједничком коришћењу истог. 
Пословни простор у Дубровачкој није издат, али још нема конкурса. Претпоставља се да ће 
бити  објављен  после  празника.  Такође  се  за  пар  дана  очекује  објављивање  новог  списка 
слободног пословног простора на Новом Београду.
Тихомир Војиновић је рекао да се у СД Раднички могу привремено сместити ствари и део 
опреме АОБ док се не нађе коначно решење.
Након  краће  дискусије  договорено  је  да  се  за  викенд  организује  акција  преселења  у 
просторије СД Раднички.
Донета је одлука да се одјави интернет и једна телефонска линија откаже а друге две ставе у 
стање мировања с тим да се стави забрана за слање одлазних позива.

Преузете обавезе:
*  Споразум са  ПСК „Копаоник“  још није  потписан,  планинарски  дом на  Копаонику  није 
укњижен. 
*  Статус планинарског дома на Тари није још решен.
* Преглед младих спортиста није завршен. 
Славо Глушчевић обећао да ће се преглед обавити следеће недеље.

Тачка 4.
Тумачење Правилника Већа части везано за случај Драгана Павловића одложено.

Тачка 5.
Припрема  материјала  за  Редовну  Скупштину  тече  по  плану.  Крајњи  рок  за  одржавање 
Скупштине је 31. јануар. 
Редовна Скупштина одржаће се 27. јануара у просторијама ПК Раднички са почетком у 17 
часова. Материјале и дневни ред послати свим чланицама најкасније седам дана пре почетка 
Скупштине.

Тачка 6.
Елаборате  за  такмичења  нису  доставили  сви  клубови.  Елаборати  су  важни  јер  показују 
озбиљност организатора такмичења.

Тачка 7.
У протеклом периоду није било планираних активности.

Тачка 8.



Наредне активности:
1. Зимска школа високогорства, организатор ПК Железничар
2. Набавка опреме за спелеологе
3. Почетни зимски алпинистички течај.

Тачка 9.
Ова тачка није разматрана.

Тачка 10.
Није било текућих питања.

Седница је завршена у 21,20 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


