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З А П И С Н И К 

 

 са VI седнице Управног одбора ПССВ одржне 11.3.2000. године у малој сали 

Спортског савеза Војводине у Н. Саду са почетком у 11,00 часова. 
ПРИСУТНИ: Александар Дамјановић, Љубомир Попов, Миливој Ердељан, Феликс 
Кривошија, Милан Јаковљевић, Сека Настасић (Веће части), Емил Поповина 
(Надзорни одбор), Исо Планић (председник комисије за алпинизам и експедиције), 
Раде Радичевић (председник комисије за планинарство), Лазар Попара (АС “Нови 
Сад“), Зоран Марковић (АС “Нови Сад“), Ђорђе Крнајски (ПСД “Зорка“, Суботица) 
ОДСУТНИ: Жика Радишић (јавио се телефоном да није могао да уђе у ССВ јер је 
закључан), Чедомир Векић, Борислав Стевановић (јавио се, болестан је), Борислав 
Стевановић (службено одсутан), Боривоје Вељковић. 
 

Дневни ред: 
 

1. Извештај Савеза за 1999. годину; 
2. Финансијски извештај Савеза за 1999. годину; 
3. Комисија за алпинизам и експедиције; 
4. Комисија за Фрушкогорску трансверзалу; 
5. Најактивније Друштво Савеза у 1999. години; 
6. Трансверзала Сремски фронт; 
7. Видео Фестивал; 
8. Савез у Новом веку; 
9. Разно. 
 

Ад. 1. 
 

 Председник Савеза пошто је извештај свима достављен (Путник 15) само 
наглашава најважније моменте из рада Савеза и Друштава. Посебнио радује што је и 
поред ратне године план и програм готово у потпуности реализован, сем активности 
у иностранству. Такође за похвалу је што су се у календар акција укључила и “нова“ 
Друштва, а готово све акције су веома добро посећене од стране планинара, а 
организатору су и у ова тешка времена веома успешно и на завидном нивоу 
реализовале те акције и активности. 
 Руковоство Савеза је узимало учешћа на свим акцијама из календара Савеза и 
одазивало се сваком позиву или траженој помоћи од стране Друштава чланица 
Савеза. Сарадња изнеђу Савеза и Друштава и Друштава међу собом ја на веома 
високом нивоу. 
 

Ад. 2. 
 

 Секретар Савеза износи да и поред тога што Савез није остварио приход од 
стране надлежних министарстава, успешто пословао у протеклој години и то 
захваљујући разумеваљу спонзора, донатора и других заљубљиника у природу. 
 Ради остваривања потребних срестава за рад Савеза одлучено је да се 
реализују комерцијалне акције, чији би остварени приход ишао Савезу (Сека 
Настасић се прихватила да води на Пелистер), а да се размисли о котезацији акција 
из календара акција ПССВ. 
 Посебно је стављена примедба да би требало размислити о плаћању путних 
трошкова члановима органа Савеза, јер су времена веома тешка и да се дешава да 
чланови немају срестава да дођу на седнице. Секретар је покушао да разјасни да у 
овој концепцији рада Савеза нема простора да се тако нешто изврши, јер готово сва 
обезбеђена срества се на неки начин “враћеју“ друштвима (преко разних признања, 
Фрушкогорке трансверзале, писама, поштарине, Путника, значака, беџева...), али 
сигурно да треба подржати такву идеју, али да неко други из Управног одбора 
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покуша да обезбеди срества за ту намену. Нажалост нико се није прихватио те 
обавезе. 
 

Ад. 3. 
 

 Исо Планић нас је известио да је комисија за алпинизам и експедиције тек 
формирана и да је почела да реализује програм који је састављен на заједничком 
састанку свих заинтересованих алпиниста, алпинистичких приправника и планинара. 
Највећи им је проблем недостатак опреме, која је веома скупа. Такође веома штура 
архива коју су оставили предходници. Основана алпинистичка секција при ПСД 
“Зорка“,Суботица, обновљен рад је алпинистичке секције у Вршцу, а настојаће се и 
оснивање алпинистичке секције у Зрењанину. Такође је договорено да се организује 
алпинистичка школа при ПССВ. 
 Пошто је нејасно ко оверава алпинистичка звања, одлучено је да се обратимо 
ПСС како би од њих добили одговор.   
 Већ задњег викенда марта планиран је зимски алпинистички течај на 
Дурмитору за који већ има 14 пријављених. 
 Лазар Попара нас је известио да ће се половином августа 2000. реализовати 
експедиција на Арарат. Успостављени су први контакти са Турском амбарадом. 
 Ердељан извештава да ће се 25.3.2000. год. одржати састанак за Анде и том 
приликом ће се извршти и резервација авионских карата (ко уплати 600 $), па 
зависно од интересовања и експедиција на Анде ће се реализовати. Иначе цела 
експедиција ће коштати око 2000 $ по учеснику.   
 

Ад. 4.    
 

 Председник комисије за Фрушкогорску трансверзалу Борислав Станковић се 
телефоном обратио Секретару Савеза са извињењем да није у прилици да 
присуствује седници Управног одбора због болести. Том приликом је рекапо да ће у 
току следеће недеље доставити комплетну анализу стања Фрушкогорске 
трансверзале Савезу. 
 

Ад. 5. 
 

 Према достављеним обрасцима једногласно је одлучено да за најактивније 
Друштво у 1999. години буде проглашено: ПСД “Железничар“,Вршац, друго место да 
припадне ЖПСД “Зрењанин“,Зрењанин, а треће ПСД “Железничар“, Нови Сад. 
 Одлучено је да са овом традицијом треба наставити, поготову што број 
приспелих образаца је све већи. 
 

Ад. 6. 
 
 Дамјановић извештава да је у договору са ПСД “Железничар“, Шид већ 
започето на обновом трансверзале “Сремски фронт“. Пошто је досадашња траса 
својим једним делом прелазила у Р Хрватску, дошло је до измене трасе, а чека се 
лепше време да би се пришло маркирању трасе. 
 

Ад. 7. 
 
 Ердељан извештава да су Лалић и он започели на реализацији пројекта 
“Фестивал аматерског планинарског филма“. Реално је очекивати да се први 
фестивал одржи фебруара 2000. Такође пошто досадашња именована комисија није 
дала резултате, да се на следећој седници именује нова. 
 

Ад. 8. 
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 Секретар Савеза је у начелу изнео план рада Савеза на почетку новог 
Миленијума: 
- Отварање планинарског музеја планинара Војводине, 
- Издавачка делатност а) 25. година Планинарског маратона на Фрушкој гори, 
           б) Избор текстова Радивоја Ковачевића, 
           б) Избор текстова др Радивоја Симоновића, 
           г) 50 година Фрушкогорске трансверзале, 
           д) Најлепше фотографије планинара Војводине, 
           ђ) претварање Путника у часопис,  
- Фото едиција: а) Видео запис о др Радивоју Симоновићу 
       б) Видео запис са историјатом војвођанског планинарства 
       в) Видео планинарски фестивакл 
- обезбеђивање компјутера и пратеће опреме за потребе рада Савеза, 
- издавање ЦД-ромова: компетна издавачка делатност 
- отваране сајта ПССВ, 
- Организовање Војвођанских експедиција - до Евереста тј. Хималаја, 
- Радио и ТВ емисије, 
- Маркетинг (штампање амблема савеза на разну потребуну опрему планинара) 
- Нове акције: а) Делиблатски песак, 
     б) Симоновићеви дани, 
     в) Засавица 
- Трансверзале: а) Војвођански планинарски пут 
         б) Трансверзала “Сремски фронт“.... 
 

Ад. 9. 
 
 Пошто је у више наврата контактирано са председником и потпретседником 
савеза од стране ПСС у вези штампања књизица савеза и по овој тачки је 
расправљано на седници. Констатовано је да је само економски разлог штампања 
књизица савеза, јер досада смо ми набављали књижице у ПСС и нормално морали по 
увећаној цени да их дистрибуирамо друштвима. Пошто се то већ дешава и са 
маркицама, Управни одбор је мишљења да није корекно према нашим чланицама 
Савеза узимати још и овај намет, јер су књижице и онако већ прескупе. Што се тиче 
амблема Савеза на корицама књижица, па то је нормално да онај ко штампа књижице 
његов амблем буде на корицама, јер да смо ставили амблем ПСС био би плагијатар. 
Зато је књижица идентична са књижицом ПСС, па на првој страни стоји ПСЈ и ПСС. 
Никаквих статутарних препрека нема за штампање књижица. 
  

Састанак завршен у 14,30 часова.  
 
 

 

 

 
 

 

 


