
1 

 

З А П И С Н И К 

 

 са 9. седнице Управног одбора ПСС Војводине, одржане 17.новембра 

2001. у сали Спортског савеза Војводине са почетком у 11,00 h. 

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

Јаковљевић, Раде Радичевић, Исо Планић, Александар Анђелић, Милан 

Бреберина, Милорад Обрадовић, Драган Ћирић, Боривоје Вељковић, Слободан 

Лалић-Деле, Душанка Перишић, Јелица Банић, Емил Поповина, Ђуро Млађен и 

Аида Скакић 

ОДСУТНИ: Чедомир Векић, Жика Радишић, Феликс Кривошија (телефонски 

известио), Борислав Станковић, Борислав Стевановић 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Рад секретаријата УО Савеза у 2001, 

2. Извештај комије за планинарство за 2001, 

3. Извештај комије за оријентацију за 2001, 

4. Извештај комије за алпинизам и експедиције за 2001, 

5. Извештај комије за планинско трчање за 2001, 

6. Извештај комије за информисање за 2001, 

7. Извештај комисије за Фрушкогорску трансверзалу, 

8. Извештај о раду Савеза 1998-2001. 

9. Експедиција Еверест 2006. 
10.  Усвајање обрасца за бодовање за  проглашење најактивнијег друштва, 

    појединца и најбоље организованог друштва, 

11. Планинарско куп такмичење, 

12. Усвајање програма рада Савеза за 2002, 

13. Усвајање финансијског плана за 2002, 

14. Заказивање редовне изборне Скупштине Савеза, 

15. Предлог пословника за седницу Скупштине Савеза, 

16. Предлог кандидата за Органе и комисије Савеза, 

17. Цена маркица и књижица за 2002, 

18. Разно 

Ад. 1. 

 

 Председник савеза наглашава да је свим члановима Органа савеза 

(Управном одбору, Надзорном одбору и Већа части), комисијама  савеза и 

чланицама савеза достављени записници са свих састанака у савезу , тако да су 

сви благовремено информисани о раду секретаријата УО и раду савеза. До сада је 

у 2001. одржано 11 седница секретаријата УО, али секретаријат је готово 

свакодневно био у контактру. Поред секретаријата УО, у рад савеза био је 

укључен велики број планинара, што је резултирало богатој и разноврсној 

активности у савезу. Активности су биле следеће: обезбеђивање средстава за рад 

савеза, административно-техничка, издавачка, архивска, сервис свим 

планинарским друштвима, иницијативна и активна укљученост у  реализацију 

свих пројеката и акција. Затим укљученост у рад својих комисија. 

 

Ад. 2. 

 

 У 2001. програм планинарске активности је у потпуности реализован, осим 

акција на Обедску бару и организован обилазак Фрушкогорске трансверзале. Сви 
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организатори, односно домаћини акција уложили су пуно труда и рада и 

заслужују само речи похвале. Сигурно управа та добра организација је и 

допринела да све акције буду масовно посећене. 

Ад. 3. 

 

 Председник комисије Бора Стевановић је доставио извештај комисије за 

оријентацију у писменој форми из којег се да закључити да су планирана 

такмичења у потпуности реализована, а школовање и обучавање чланства није 

реализовано због незаинтересованости друштава. 

 

Ад.4. 

 

 Пошто је председник комисије за алпинизам и експедиције Исо Ппанић 

каснио (оправдано) на почетак састанка, одлучено је да га накнадно достави у 

писменој форми. Ипак у кратким цртама побројано је да је комисија најзад 

кренула да ради. 

Ад. 5. 

 

 Председник комисије за планинско трчање Александар Анђелић је у 

писменој форми поднео извештај о раду комисије, а само у сегментима нагласио 

на пар важнијих детаља: да развој овога спорта највише зависи од укључености 

планинарских друштава, да су успостављени контакти са највишим светским 

руковоством, да су наши такмичари учествовали и на европском и светском 

првенству. 

Ад. 6. 

 

 Секретар савеза извештава да је у 2001. години изашло 7 бројева билтена 

Путник и издата књига: “75 година организованог планинарства у Војводини“. 

Поред тога по позиву јавних медија били смо чести  гости како телевизије и 

радија, тако и у новинама. 

Ад. 7. 

 

 Нажалост и поред више контаката и састанака са председник комисије за 

Фрушкогорску трансверзалу Бориславом Станковићем нисмо успели да и поред 

његовог обећања наиђемо на његово разумевање. Ипак и у овој године извршено 

је маркирање више деоница трансверзале, за шта је обезбеђена фарба и сав 

потребан материјал. 

Ад. 8. 

 

 Председник  савеза констатује да је руковоство савеза преузело на себе 

ризик да буде  иницијатор великог дела активности међу планинарима у 

Војводини. Посла је било и превише, али захваљујући разумеваљу друштава и 

њихове укључености у рад савеза за нама је остало четири године које су бар за 

степеницу подигле ниво рада савеза. Можда се највећим успехом рада савеза 

може сматрати изузетно коректан однос и чест контакт међу друштвима, тако да 

често делује као да смо једно друштво. Детаљан извештај је достављен у 

писменој форми и биће објављен у Путнику. 

 Сви извештаји о раду савеза и комисија савеза су једногласно усвојени, уз 

констатацију да је захваљујући великом броју планинара и друштава који су били 

укључени у рад програми савеза у потпуности реализовани и на завидном нивоу. 

 

Ад. 9. 
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 Систематичност рада савеза управо је и потврда експедиције Еверест 2006. 

У циклусу од 5 година почев од успона на ниже и лакше врхове, па постепено 

повећајајући висину и тежину врхова и сазревањем наших планинара, односно 

алпиниста на крају циклуса планиран је и успон на највиши врх света. Планиран 

је следећи програм: 2002.-Ухуру Пик 5895 м (Килиманxаро-Танзанија); 2003.-

Пумори 7145 м (Хималаји-Непал); 2004.-Шиша Пагма 8046 м (Хималаји-Кина); 

2005.-Гашербрум 2 8035м (Хималаји-Пакистан) и 2006.-Монт Еверест 8848 м 

(Хималаји-Непал). За прве две експедиције број учесника није ограничен, а 

управо из те прве две експедиције формира ће се експедиција за задње три 

експедиције. Од Извршног Већа Војводине добијено је покровитељство за целу 

експедицију Еверест 2006. 

 Управни одбор савеза је једногласно усвојио програм и циљ експедиције, 

са одлуком да организациони одбор експедиције чини Секретаријат УО и Горан 

Ферлан  који су и започели и досада водили организацију експедиције, са 

допуном председника комисије за алпинизам и експедиције Исе Планића који је 

консултован у свим сегментима око планирања експедиције. Да се 

Организациони одбор експедиције  допуни са новим члановима у зависности од 

указане потребе ради боље и ефикасније реализације експедиције.  

 

Ад. 10. 

 

 По одлуци са прошле седнице Управног одбора пришло се конкретној 

изради образаца за бодовање за проглашење најактивнијих друштава и 

појединаца и друштава са најбољом организацијом. Сигурно да је готово 

немогуће адекватно и реално све избодовати, али одлучено је да се предложени 

критеријуми прихвате, а у зависности од показаних недостатака и мењају. 

 Одлучено је да првопласирани у обе категорије (жене и мушкарци) 

сениори буду представници савеза на успону на Арарат по позиви Турске 

федерације. У случају њихове незаинтересованости, следе следећи по ранг листи 

пласираних. 

 

Ад. 11. 

 

 Бора Вељковић, Милан Јаковљевић, Слободан Лалић и Александар Анђелић 

су се договорили да имају заједнички састанак за две недеље на којем ће 

дефинисати правила за Планинарску лигу. 

 

Ад. 12. 

 

План планинарске активности за 2002. 
26.1.2002. 2. Светосавски успон на Гудурички врх- ПСД “Железничар”, Вршац; 

16.2.2002. 3. Ултра флесх-”ПСД Стражилово”, Ср. Карловци 

9.3.2002. 7. Сусрет планинара у част Дана жена-ПСД ”Змајевац”, Врдник; 

24.3.2002. 50. година од смрти Јована Гросингера-ПСД ”Пензионер”, Н. Сад 

13/14.4.2002 2. Сусрет пл. на Делиблатском песку -ПСД ”Железничар”, Панчево 

27/28.4.2002. 25. Планинарски маратон на Фрушкој гори-СПДГ Новог Сада; 

14/16.6.2002. 10. Сусрет планинара на Царској бари-ЖПСД ”Зрењанин”, Зрењанин; 

Јуни 19. Изложба планинарске фотографије -ЖПСД “Бачка”, Б.Топола; 

20/21.7.2002. 5. Ноћни успон на Кров Војводине-ПСД “Железничар”, Вршац; 

26/28.7.2002. Симоновићеви дани- ЖПСД "Др. Радивој Симоновић", Сомбор 

26.7.-4.8.2002. Планина Рила /Бугарска/-ПСД "Нафташ", Нови Сад 
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23/25.8.2002. 4. Дунавске чаролије-ПСД "Железничар",Инђија 

Август/септе. Килимамxаро 2002.-ПССВ 

Август 3. међународна експедиција на Арарат-ПССВ 

30.8.-1.9.2002. Обилазак Фрушкогорске трансверзале- ПСД "Нафташ", Н. Сад 

27/29.9.2002. 17. Успон на Гудурички врх  - ПСД ”Вршачка кула”, Вршац; 

6.10.2002. 2. Доситејеве стазе-ПСД ”Др Лазар Марковић”, Ириг 

12/13.10.2002. 28. Палићки сусрети-ПСД ”Спартак”, Суботица 

2.11.2002. 22. Ноћни марш - ПСД Поштар, Нови Сад 

10.11.2002. 20. Обе. годишњице пешачења у природи-ПСД ”Железничар”, Н.  Сад 

8.12.2002 20. година од смрти Саве Јерков ПСК ”Хајдук”, Кула 

 

План  оријентационих такмичења: 

12.1.2002. Новогодишњи куп-Штранд 

30.3.2002. Каменички куп-Каменички парк 

28.4.2002. Куп Нештина-Рохаљ базе 

Април Кобињи куп-Будимшешта/Мађарска 

Мај Мечек куп-Печуј/Мађарска 

26.5.2002. Трофеј Срема-Буковачке ледине 

Август Хунгариа куп-Кишкунхалас/Мађарска 

23.8.2002. Стражиловски куп-Дворска башта у Ср. Карловцима 

24.8.2002. Куп Новог Сада-Ново Хопово 

25.8.2002. Дунавски куп-Нови Свилош 

29.9.2002. Дан Железничара-Парагово 

27.10.2002. Трофеј Беочина-Манастир Беочин 

Новембар Спартакус куп-Секешфехерват/Мађарска 

 

Ад. 13. 

 

Финансијски план за 2002. је дат у материјалу: 
1200 Коверата 

10.000 копија 

4 Регистратори за архиву 

1200 Маркица за слање поште 

1000 км Гориво за превоз 

20 људи Путни трошкови за седнице УО Савеза 

32 Печата за Фрушкогорску трансверзалу 

30 кг Фарбе за Фрушкогорску трансверзалу 

200 Значака Фрушкогорске трансверзале 

6 Платна (2х1 м) за заставу савеза 

500 Штампање Похвалница Савеза 

1000 штампање налепница Савеза 

20 Дискета  

10 Видео-трака 

 Израда видео записа о др Радивоју Симоновић 

500 Штампање Моралног кодекса планинара Војводине 

500 штампање Водича по Фрушкогорској трансверзали 

500 Штампање Водича по Планинарском маратону 

1 штампање књиге 25 година Планинарског маратона 

1 Штампање планинарске карте Вршачког брега 

7 бројева Издавање билтена Путник 

50 х Уплата времена на интернету 

 Израда Сајта експедиције Еверест 2006. 

 Пропагадни материјал експедиције Еверест 2006. 

 Преплата на стране часописе 
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 Издавање карата за оријентационо такмичење 

 Организација редовне изборне Скупштине 

 

Ад. 14. 

 

 Одлучено је да се редовна изборна Скупштина савеза закаже за суботу 2. 

Фебруар 2002. године. 

 

Ад. 15. 

 

 Предлог Пословника о раду Скупштине савеза само је кориговани 

Пословник о раду прошле изборне Скупштине је усвојен 

 

Ад. 16. 

 

 Управни одбор при предлогу кандидата за Органе савеза придржавао се 

следећих правила: уважио је достављене предлоге од чланица савеза. Извор 

Управног одбора је вршен тако да у њега буду укључени они планинари који могу 

допринети раду савеза како материјално тако и својим радом и искуством. Да 

изабрани чланови свој избор не сматрају као функцију, већ обавезу на рад. Да 

буде регионална заступљеност свих делова Војводине. Да изабрани чланови могу 

да раде тимски. 

 Управни одбор је предложио следеће кандидате за редовну изборну 

Скупштину савеза: 

Управни одбор 

Милан Бреберина Председник ПСД ”Поштар”, Нови Сад 

Милан Бунчић Подпредседник ПСД ”ГСП”, Нови Сад 

Миливој Ердељан Секретар ПД ”Занатлија”, Нови Сад 

Исо Планић члан ПК ”Спартак”, Суботица 

Раде Радичевић члан ПСД ”Железничар”, Вршац 

Qубомир Попов члан ЖПСД ”Зрењанин”, Зрењанин 

Владимир Банић члан ПСД ”Железничар”, Инђија 

 

Надзорни одбор 

Емил Половина Председник ПК ”Спартак”, Суботица 

Јелица Банић члан ПСД ”Нафташ”, Нови Сад 

Душан Томић члан ПСД ”ГСП”, Нови Сад 

 

Веће части 

Ђуро Млађен Председник ПСД ”Железничар”, Нови Сад 

Драган Лалић  члан ПСД ”Змајевац”, Врдник 

Мирослав Влаовић члан ПК ”Спартак”, Суботица 

 

 Добијени предлози за комисије Управног одбора савеза биће прослеђени 

ново именованом Управном одбору по избору. 

 

Ад. 17. 

 

 Одлучено је да као и досада цена маркица буде 20% скупља у односу на 

ПС Србије, ако се од њих недобије јефтиније за 20%. 

 

Ад.18. 
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 Једногласно је прихваћено да се на Скупштини савеза највише признање 

Савеза додели Божидару Бати Грујићу. 

 Слободан Лалић-Деле је предложио оснивање Планинарско-туристичке 

агенције. Управни одбор је прихватио идеју, и предложио Лалића да води 

пројекат. Пошто је Лалић одбио да прихвати именовање за председника агенције, 

до проналажења адекватне особе, иницијатива мирује. 

  

 

Састанак завршен у 15,00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


