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З А П И С Н И К 

 

 са V седнице Управног одбора ПССВ одржане 31.10.1999. у планинарском 

дому на Широком билу са почетком у 10,00 часова. 

ПРИСУТНИ: Александар Дамјановић, Љубомир Попов, Миливој Ердељан, Чедомир 

Векић, Емил Половина, Анђелија Настасић, Слободан Лалић, Раде Радичевић 

ОДСУТНИ: Жика Радишић, Феликс Кривошија, Милан Јаковљевић, Боривоје 

Вељковић, Борислав Стевановић, Бора Станковић 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 

01. Извештај о раду Секретаријата УО ПССВ и план рада за 2000 годину; 

02. Извештај о раду комисија ПССВ и план рада за 2000. годину: 

 а) Комисија за оријентацију, 

 б) Комисија за планинарство, 

 в) Комисија за Фрушкогорску трансверзалу, 

 г) Комисија за информисање, 

 д) Комисија за алпинизам, 

03. Финансијски план Савеза за 2000. годину. 

04. Разно 

 

 Председник Савеза пре почетка седнице се захвалио домаћину ПСД 

Вршачкој кули из Вршца на одлично организованој Свечаној Академији поводом 

75 година организованог планинарства у Војводини и 50 година рада Вршачке 

куле. Констатовано је да је све одлично успело, почев од прикладних беxева, 

коктела у холу Стеријиног позоришта, изложбе у холу Стеријиног позорошта, 

самог програма, па нормално до свечаног ручка у хотелу Србија. 

 

Ад. 1. 

 

 Председник у кратким цртама наглашава да и поред ратне године сви 

програми планом предвиђеним за 1999. годину су углавном реализовани. Једино 

није дошло до реализације акција у иностранство и изградње обележја на Масној 

ћупи, али и ту су радови у завршној фази. 

 

Ад. 2. 

  

 Пошто Председник комисије за оријентацију није присутан, извештај и 

план нису поднети. Констатовано је пошто је секретаријат упућен у рад ове 

комисије да је ова комисија одлично радила. 

  

 Председник комисије за планинарство Раде Радичевић нас је известио да је 

досада планирани план реализов у потпуности и то: 

 - излет поводом 10 год. од смрти Лазара Ракића - 091 учесника; 

 - IV Сусрет планинара у част Дана жена са 150 учесника 

 - XXII планинарски маратон 11 учесника 

 - XVII изложба планинарске фотографије и дијапозитива 

 - VII сусрет планинара на Царској бари 090 учесника 

 - II ноћни успон на Гудурички врх “Кров Војводине” - 60 учесника 

 - Обилазак Фрушкогорске трансверзале (источни део) 38 учесника 

 - V Слет планинара Војводине - 250 учесника 

 - XIV Успон на Гудурички врх - 125 учесника на врху 

 - Доситејевим стазама 150 учесника 
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 - XXV Сусрет планинара Суботице на Палићу - 150 учесника 

  

 План за 2000. годину: 

01. - 100 година од Рођења Јосифа Паквора ; 

 ПСД Поштар,Н.Сад - (Фебруар) 

02. - V Сусрет планинара Војводине у част Дана жена на Змајевцу 

 ПСД “Змајевац”, Врдник - (И викенд марта) 

03. - 20 година од смрти Новице Ћирића 

 ПСД “Пензионер”, Нови Сад - (И викенд априла) 

04. -  XXIII Планинарски маратон на Фрушкој гори 

 Савез пл. друштава Новог Сада (ИИ викенд маја) 

05. - I Сусрет планинара на бари Засавици 

 ПСД “Борковац”, Рума (ИВ викенд маја) 

06. - XVIII Изложба планинарске фотографије и дијапозитива у Б.Тополи 

 ЖПСД “Бачка”, Б.Топола - (јуни) 

07. - VIII Сусрет планинара на Царској бари 

 ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин - (ИИ викенд јуна)  

08. - III Ноћни успон на “Кров Војводине” 

 ПСД “Железничар”, Вршац - (ИИИ викенд јула) 

09. - V поход Војвођана у Бугарско горје 

 ПСД “Занатлија”, Н.Сад - (крај јула или почетак августа) 

10. - Арарат 2000. 

 Вођа: Лазар Попара 

11. - Симоновићеви дани 

 ЖПСД “Др.Радивој Симоновић”, Сомбор (ИИИ викенд августа) 

12. - II Дунавске чаролије 

 ПСД “Железничар”, Инђија (ИВ викенд августа) 

13. - XV успон на Гудурички врх 

 ПСД “Вршачка кула”, Вршац - (ИВ викенд септембра) 

14. - II Доситејевим стазама 

 ПСД “Др.Лазар Марковић”, Ириг (И викенд октобра) 

15. - XXVI Палићки сусрети 

 ПСД “Зорка”, Суботица (ИИ викенд октобра) 

16. - Отварање Занатлијског планинарског пута по Фрушкој гори 

 ПСД “Занатлија”, Н.Сад (ИИИ викенд октобра) 

17. - XX Ноћни марш 

 ПСД “Поштар”, Н.Сад - (И викенд новембра) 

18. - Обележавање XВИИИ годишњице пешачења у природи 

 ПСД “Железничар”, Н.Сад - (ИИ викенд новембра) 

20. - 70 година од смрти Душана Спирте 

  ПСД “Нафташ“, Н. Сад - (новембар или децембар) 

21. - 20 година од Смрти Јосипа Ертла 

 ПСД “Пензионер”, Нови Сад - (новембар или децембар) 

22. - Аконгагва 2001 

 Вођа: Миливој Ердељан 

 

 Пошто се навршава 70 година (1930.) од како је почето у Фрушкој гори да 

се маркирају стазе по разним  бојама и 60 година (1940.) од како је први пут 

маркиран Вршачки брег предложено је и усвојене да се тим поводом обнове 

сведеће стазе: 

01. Черевић - Осовље (црна) - ПСД “Нафташ“, Нови Сад; 

02. Раковац - Змајевац (жута) - ПСД “Железничар”, Нови Сад; 

03. Манастир Хопово - манастир Гргетег (црвена) - ПСД “др. Лазар Марковић”, 

Ириг 
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04. Стражилово - Вилина водица - Главица (црна) - ПСД “Занатлија”, Нови Сад; 

05. Нова стаза на Вршачком брегу - ПСД “Железничар”, Вршац 

06. Стаза до пл. дома Купусина - ЖПСД “Др.Р.Симоновић”,Сомбор 

 

 Слободан Лалић и Александар Дамјановић су се прихватили да ће бити 

носиоци послова око обнове трансверзале “Сремски фронт”. 

 

 Пошто председник комисије за Фрушкогорску трансверзалу није присутан, 

извештај није поднет. Констатовано је да због изузетне важности ове комисије да 

ова комисија мора што пре почети са својим радом и да се са председником ове 

комисије мора контактирати у циљу успешног рада комисије. Поготову су нам 

важни извештаји о стању стазе (проходност, маркираност) и постојаности печата 

на контролним тачкама. 

 

 За комисију за информисање извештај је поднео Миливој Ердељан. У 

протеклој години изашло је седам бројева Билтена Путник на 140 страна. Било је 

око 40 сарадника. И поред свих тешкоћа Путник је увек на време излазио, и на 

време достављен на све предвиђене адресе (120 адреса). Одлучено је да 

преплата за следећу годину буде 60 динара до 31.01.2000., а после да се 

коригује у зависности од инфлационог кретања. 

 

 Одлучено је да се за председника комисије за алпинизам именије Исо 

Планић из ПСД “Зорка” из Суботице. Од председника комисије се очекује да 

према свом нахођењу именује комисију. Као приоритетни задаци ове комисије су: 

консолидовање рада комисије, укључење свих заинтересованих у рад ове 

комисије, школовање алпиниста, редовно вођење пењачких картона. Мишљења 

смо да би пре свега требало организовати један заједнички састанак свих 

заинтересованих алпиниста где би биле утврђене смернице рада ове комисије. 

 

 Ердељан извештава да од формирања комисије за маркетинг нема ништа, 

јер таква комисија нема свој интерес да буде основана под било чијим надзором. 

Такве комисије су самосталне и без “контроле”. 

 

 Договорено је да се по предлогу Радивоја Ковачевића о изградњи пирамиде 

на Гудуричком врху заједнички заузму оба друштва у Вршцу и да рок изградње 

буде 2001. година. 

 

 Одлучено је да 1. децембар 1999. буде рок за достављање извештаја за 

1999. и планова рада за 2000. председника комисија. 

 

Ад. 3. 

 

 Секретар Савеза је финансијски план за 2000. годину поднео у материјалу 

који је потребан за рад Савеза: 

01. 1200 коверата, 

02. 10000 - 15000 папира за копирање, 

03. два регистратора, 

04. 32 печата за Фрушкогорску трансверзалу (са аутетичним ликом контролне 

тачке), 

05. 30 кг. фарбе (20 кг беле и 10 црвене), 

06. 6 плавих платна за заставу Савеза (2 м х 1,40 м), 

07. 400 кг цемента, 

08. 50 плакета са амблемом Савеза, 

09. 500 похвалница Савеза, 
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10. штампање дневника Војвођанског планинарског пута, 

11. израда беџева Војвођанског планинарског пута, 

12. гориво за превоз (радови око Масне ћупе), 

13. израда налепница са амблемом Савеза, 

14. израда налепница са ликом Др. Радивоја Симоновића, 

15. израда печата са ликом Др. Радивоја Симоновића, 

16. издавање књиге, 

17. 20 дискета за рачунар, 

18. штампање планинарских књижица, 

19. израда фотографија, 

20. 10 видео трака, 

21. слање поште, 

22. тонер за фото-копир апарат... 

 Одлучено је да се позову и остала друштва која се у прилици да помогну у 

реализацији оваквог финансијског плана 

 

Ад. 4. 

 

 Одлучено је да цена маркице и књижице у ПССВ буде 30,00 динара, 

уколико недође до промене у ПСС. 

 Одлучено је да се 6. седница Управног одбора закаже за 26. фебруар 2000. 

године у Новом Саду са почетком у 11,00 часова. 

  

Састанак завршерн у 12,00 часова. 
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