
ЗАПИСНИК
са 33.  седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 13.07.2015. године у
просторији ПК “Победа”, Мачванска 8.
Присутни  чланови  Управног  одбора:   Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Тихомир
Војиновић, Славо Глушчевић, Соња Павловић, Драгана Рајбловић и Ђорђи Матовски.
Одсутни  чланови  Управног  одбора: Стеван  Јовичић,  Петар  Бојић,  Радмило  Марић  и
Миломир Ћировић.
Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.30 часова,  констатујући да
постоји кворум за доношење пуноважних одлука. 
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 32. седнице.
3. Преузете обавезе
4. Извештај са реализованих акција
5. Најава наредних акција 
6. Усвајање предлога плана активности за 2016
7. Дом на Тари, Копаонику 
8. Усвајање измена и допуна Правилника о организацији и извођењу планинарских 

акција
9. Текућа питања

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 

Тел: 062/211-017
E-mail: psbgd11@gmail.com



Записник  са  32.  седнице  усвојен  са  једним  гласом  ПРОТИВ.  Нису  уважене  примедбе
Тихомира Војиновића.

Тачка 3.
1. Укњижба дома на Копаонику остаје и даље обавеза комисије у саставу Слободан Жарковић,
Стеван Јовичић и Милан Лончар. 
Остало  је  само  да  се  напише  анекс  уговора,  везано  за  измену става  1  у  члану  5,  где  је
дефинисано да ПСБ има 13 кревета.
Договорено  је  да  Милан  Лончар  позове  председника  ПСК  «Копаоник»  и  затражи
информацију о томе да ли је УО ПСК «Копаоник» разматрао и одобрио измену става 1 у
члану 5 Уговора. Стеван Јовичић је задужен да уради анекс Уговора.
2. Оријентиринг савез Србије дугује по уговору, за трошкове грејања. 
Договорено је да се одустане од даљег потраживања. 
3. Привремена Комисија у саставу: Зоран Контић, Тихомир Војиновић и Миломир Ћировић је
урадила Предлог  измена и  допуна Правилника о  организовању и извођењу планинарских
акција ПСБ и ускладила га са Законом о спорту. Предлог измена и допуна није усвојен јер
неке  предложене  примедбе  нису  усклађене  са  прописима  ГССО  па  је  његово  усвајање
одложено за наредну седницу.
5.  ПК  Гребен  из  Младеновца  је  извршио  измену  назива  активности  али  није  доставио
позивно писмо.  Такође није  доставио извештај  о  реализованој  активности на  прописаном
обрасцу.
Обавезује се Слободан Жарковић да им достави допис и упозори их на неизвршену обавезу.
6. Начелник за планинарство Миломир Ћировић није доставио нове критеријуме за расподелу
буџетских средстава за реализацију плана активности у 2016. години.

Тачка 4.
Извештај  са реализованих акција поднео је  Станоје Стојковић.  У периоду до ове седнице
реализоване су следеће акције:
1. ''Планинарска авантуристичка трка БГ лига 3. коло'' у организацији СК ''Алти''. 
2. Набавка опреме – Алпинистички одсек Београда
3. „Првенство Београда у спортском пењању – Бељаница“, у организацији ОСП
4. „Планинарски табор ПСБ – Грбаја 2015“, у организацији ПК „Раднички“.
5. Такмичење у планинарској оријентацији на Тари

Тачка 5.
Најава наредних акција:
1. Обука у снимању и цртању спелеолошких објеката, у организацији СОБ „Петар Бакић“
2. Припреме младих селекција за такмичења на природним стенама, у организацији ОСП
.

Тачка 6.
Комисија у саставу: Слободан Жарковић, Милан Лончар и Миломир Ћировић, прегледала  је
пријаве-предлоге активности за 2016. годину, које су клубови и одсеци ПСБ доставили на
основу расписаног конкурса. Након стручног разматрања сваке пристигле пријаве Комисија је
одлучила  да  у  План  активности  ПСБ  за  2016.  годину  уврсти  укупно  28  акција,  плус



Планинарски  трофеј  Београда  (прилог  1).  Код  одлучивања  имало  се  у  виду  величина
финансијских средстава за 2016. годину, која ПСБ добија из градског буџета.

Тачка 7.
О овој  тачки се  није  расправљало  пошто председник комисије  за  дом Стеван  Јовичић  из
оправданих разлога није присуствовао седници.

Тачка 8.
Предлог измена и допуна Правилника о организовању и извођењу планинарских акција ПСБ
није усвојен, јер неке допуне нису у складу са захтевом ГССО. Договорено је да чланови УО
поново  размотре  Предлог  измена  и  допуна  Правилника.  Нове  предлоге  и/или  измене
Правилника чланови УО треба да доставе на мејл Савеза у наредних десет дана. 

Тачка 9.
Милан Лончар је  инсистирао да се на следећој  седници расправља  раду У.О.  и  о статусу
Тихомира Војновића.

Седница је завршена у 21:00 часова.

Записничар Председник ПСБ,
Станоје Стојковић Слободан Жарковић


