
ЗАПИСНИК

са 22. Седнице Управног одбора планинарског савеза Београда одржане 22.05.2014. године
у просторији у улици Џона Кенедија 19 на Новом Београду.

Присутни  чланови  Управног  одбора:  Слободан  Жарковић,  Милан  Лончар,  Бојан
Миловановић, Тихомир Војиновић, Славо Глушчевић, Стеван Јовичић и Петар Бојић.
Одсутни  чланови  Управног  одбора:  Миломир  Ћировић,  Радмило  Марић,  Предраг
Загорац и Ненад Богдановић.

Седницу је отворио председник ПСБ Слободан Жарковић у 17.30 часова, констатујући да
постоји кворум за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.
Предложио је следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање дневног реда
2. Усвајање записника са 21. Седнице.
3. Преузете обавезе.
4. Просторије.
5. Извештај о реализованим акцијама.
6. Најава наредних акција.
7. Дом на Тари.
8. Текућа питања.

РАД СЕДНИЦЕ

Тачка 1.
Предложени дневни ред усвојен једногласно.

Тачка 2.
Записник  са  21.  Седнице  усвојен  једногласно  са  једном  изменом:  у  тачки  7  за  цену
смештаја (ноћења) у дому на Тари, уместо 300 динара треба да стоји 200 динара.

ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 

Тел: 2626-658, Тел/факс:2628-555,
E-mail: psbgd11@gmail.com



Тачка 3.
Преузете обавезе.
На укњижби дома на Копаонику није ништа урађено.
У  вези  дуговања  које  имају  према  ПСБ-у  треба  послати  опомену  пред  утужење
Орјентиринг савезу Београда и (првенствено) Орјентиринг савезу Србије. 

Тачка 4.
Просторије.
Председник је обавестио да је Градском секретаријату за спорт и омладину и то лично
Градском секретару, поднета молба за добијање просторија.
Констатовано да је Пошта, односно адреса за пријем поште, преусмерена са старе адресе
(у Змаја од Ноћаја улици) на нову, на стан техничког секретара Станоја Стојковића улица
Булевар Михајла Пупина   Нови Београд. Обавештење о промени адресе треба објавити на
сајту ПСБ-а.
Констатовано  је  да  су  одјављене  све  комуналне  обавезе  које  је  ПСБ  имао  на  старој
локацији – грејање (одјављено са 15. јануаром), инфостан, електрична енергија, телефон.
Задужују се Тихомир Војиновић и Станоје Стојковић да документацију ПСБ-а пребаце из
просторија ПК ''Раднички'', где се сада налазе, на нову локацију.
  

Тачка 5.
У претходном периоду између две седнице, није било реализованих акција.

Тачка 6.
Наредне акције.
Одложено је Такмичење успортском пењању, које је у Плану предвиђено на Бељаници
17-18.05. 2014., а које је требало да буде одржано у Вршцу (на Вршачким планинама).
Такмичење у планинарској орјентацији на Копаонику, планирани за 06-08.06.2014., неће 
бити реализовано од стране ПСК ''Копаоник''. Средства за ову акцију треба преусмерити 
на ПК ''Балкан'' за организовање такмичења у планинарском трчању у истом термину. Ово 
је у складу са одлуком која је донета на редовној годишњој скупштини ПСБ 27.01.2014. 
год.

Тачка 7.
Дом на Тари.
Слободан Жарковић, Милан Лончар и Стеван Јовичић су били у Бајиној Башти, у Катастру
и тада је поднет захтев за укњижбу власништва над домом на Тари на ПСБ.
Рачун за пренос власништва на ПСБ је стигао и исти је плаћен, чиме је потврђен пријем
захтева за укњижбу.
Констатовано  је  да  је  објекат  дома  сада  у  доста  добром  стању и  да  су  урађене  неке
неопходне поправке и сређивања при боравку групе планинара за првомајски празник.



Од групе планинара која је боравила за првомајски празник у дому наплаћено је 11.200
динара.
Стеван Јовичић је обавестио Управни одбор о затеченим дуговањима за комуналне услуге
за дом: за воду око 20.000 динара; за електричну енергију 11.200 динара; за телефон нека
ситна, безначајна сума. На ова дуговања неће нам бити зарачуната камата. 

Тачка 8.
Задужује се Комисија ПСБ за домове да усагласи предлог Правилника о коришћењу дома
на Копаонику и да исти достави Управном одбору на усвајање.
Седница је завршена у 19.30 часова.

Записничар:                                                                                                 Председник УО ПСБ:
Петар Бојић                                                                                                  Слободан Жарковић


