
ЗАПИСНИК

Са 20. седнице Управног одбора Планинарског савеза Београда одржане 03.03.2014. године у 
просторијама ПД Раднички у улици Војводе Шупљицког 31, Београд.
Присутни:
Чланови Управног одбора: Слободан Жарковић, Петар Бојић, Бојан Миловановић, Тихомир 
Војиновић, Миломир Ћировић, Стеван Јовичић, Ненад Богдановић и Славо Глушчевић. 
Одсутни чланови Управног одбора: Милан Лончар, Радмило Марић и Предраг Загорац.

Седницу је  отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17,15 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 19. седнице
3. Преузете обавезе, 
4. Просторије,
5. Извештај о реализованим акцијама
6. Најава наредних акција 
7. Извештај са радне акције на Тари
8. Извештаји ПСБ према Градском секретаријату за спорт и омладину
9. Текућа питања

Рад седнице

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.
Записник са 19. седнице УО, усвојен једногласно.

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


Преузете обавезе које нису реализоване:
*  Укњижба планинарског дома на Копаонику, 
*  Статус планинарског дома на Тари,
*  Провера,  у  документима  архиве,  временског  трајања  одлуке  о  санкцијама  Драгану 
Павловићу,
*  Финансијске обавезе Орјантиринг савеза Београда и Србије према ПСБ,
*  Седиште – адреса ПСБ.
* УО је потврдио одлуку Збора СОБ о избору Ђорђи Матовског за начелника СОБ „Петар 
Бакић“.

Тачка 4.
Проблем са просторијама остаје и даље нерешен. Постоји усмени споразум са секретаром ПК 
Раднички о коришћењу канцеларије за рад и просторије за опрему. Очекује се одлука УО СД 
Раднички по нашој молби.

Тачка 5.
У периоду између две седнице УО реализована је само једна активност и то: набавка опреме 
за СОБ. Вредност набављене опреме 32.000 динара.
Остале активности из плана ПСБ за први квартал су у току и то:
- зимска школа високогорства,
- Основна школа планинарске оријентације
- почетни зимски алпинистички течај
- опремање алпинистичких смерова – Сићевачка клисура

Тачка 6.
Наредне активности:
1. Сећање на Звонка Блажину – зимски успон на Проклетије (06-09.03.2014)
2. Течај турно-скијања (04-06.04.2014)
3. Отворено првенство Београда у турно скијању (04-06.04.2014)

За  наредну  седницу  прикупити  све  елаборате  добијених  од  клубова,  анализирати  их  и 
предложити оптималан систем реализације.
ПК Железничар је у обавези да достави елаборате за две акције.

Тачка 7.
Радна акција на Тари реализована је у термину од 15 до 16 фебруара. На акцији је учествовало 
девет  планинара.  Највише времена је  утрошено на  санирање штете  која  је  настала  падом 



једног великог стабла бора на кров помоћних просторија, у којима се налазе уређаји и опрема 
за грејање дома. Радовима на санирању штете руководио је Ставан Јовичић. У трпезарији и 
кухињи извршена је тријажа инвентара. Све што је било неупотребљиво и неисправно однето 
је у контејнер. Опрани су сви судови, тањири, кашике, виљишке и чаше. Све то је поново 
пребројано и смештено на очишћене полице. Поправљен је бојлер, али је остао проблем са 
уземљењем. Електрични шпорет је исправан и ради. Машина за прање веша није тестирана и 
није познато да ли ради. Електрична инсталација је прегледана и нешто мало поправљено. 
Потребна  је  детаљнија  инспекција  и  довођење  исте  у  прописане  техничке  оквире.  Иначе 
планинарски дом у целини је у доста запуштеном стању. Потребна су извесна улагања за 
отклањање уочених недостатака. Шахта поред дома је санирана али је потребно да се уради 
бољи опсег и поклопац. Водомер цури. Прозори су у лошем стању. Жалузине такође, али су за 
привремено  поправљане  са  материјалом  који  је  био  на  располагању.  Итисони  на  поду  и 
степеницама  су  дотрајали,  прљави  и  потребна  је  њихова  замена  новим.  Мокри  чвор  је  у 
функцији. Извршен је попис инвентара.
Поред наведеног потребно је урадити:
- улазна врата, ставити нову браву и цилиндар уместо катанца.
- шупа, треба заменити цео кров
- котларница, врата су поправљена, али је потребно боље решење
- око објекта, тражити од надлежне институције уклањање сувих стабала борова,
- Шахта, заменити главни вентил и водомер
- електрична инсталација у дому, комплетно проверити,  није безбедна
- у кухињи на судопери заменити пластичне цеви за одвод воде до канализационе цеви 
- телефонске линије, за сада искључене, треба платити наслеђене дугове
- етажно грејање, треба стручна провера уређаја и инсталације
- машина за прање, треба провера исправности,
- електрични шпорет, можемо сами да поправимо.
Ургентно треба решити:
- имовинско правни статус планинарског дома
- проверити сва финансијска дуговања (порез, утрошак електричне енергије, воде и
 телефонских импулса),
- начин коришћења – управљање домом:
1. да ПСБ непосредно управља, да се формира комисија за дом или да се ангажује лице за 
одржавање (уговор са тим лицем, начин плаћања и др.)
2. Закуп дома (уговор о закупу, инвестициона улагања, правилник о коришћењу и др.)

Тачка 8.
Извештавање  Планинарског  савеза  Београда  према  Градском  секретаријату  за  спорт  и 
омладину   о  реализованим  активностима  и  утрошеним  буџетским  средствима  зависи  од 
редовног  достављања  извештаја  од  стране  клубова  који  су  те  активности  извеле.  Према 



Правилнику о организовању и извођењу планинарских акција клубови су дужни да у року од 
15  дана  по  реализацији  акције  доставе  извештај  (образац  дат  на  сајту 
http://www.psb.rs/index.php/dokumentacija).  У  прилогу  извештаја  обавезно  се  доставља  и 
списак  учесника:  име  и  презиме,  назив  клуба  и  датум  рођења.  Да  би  клубови  добили 
опредељена  средства  за  изведену  акцију  потребно  је  да  заједно  са  извештајем  доставе  и 
оверен рачун на свом меморандуму.

Тачка 9.
Клубови  „Авантура  парк“  и  „Алти“  поднели  захтев  за  учлањење  у  Савез.  Након  краће 
дискусије  једногласно  је  донета  одлука  да  се  њихов  захтев  прихвати  и  проследи  НО  на 
разматрање.
Градски  секретаријат  ће  одлуку  о  суфинансирању  активности  из  рекреативног  програма 
донети у јуну.
Извештаји  реализованих  активности  и  најаве  наредних  објављивати  на  сајту.  Извештај  са 
радне акције на Тари такође припремити иза сајт.
Допис о побољшању безбедности на такмичењима упутити на разматрање Скупштини ПСС.

Седница је завршена у 21,20 ч.

Записничар, Председник,

Станоје Стојковић Слободан Жарковић


