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З А П И С Н И К 

 
 са 1. седнице УО ПСС Војводине, одржане 16.3.2002. у малој сали СС 

Војводине са почетком у 11,00 h.  
ПРИСУТНИ: Миливој Ердељан, Владимир Банић, Исо Планић, Раде Радичевић, 

Љуба Попов, Александар Анђелић, Андор Луховић, Драган Лалић, Драган Ћирић, 
Александар Дамјановић, Милорад Обрадовић, Ковач Звонимир и Аида Скакић 
ОДСУТНИ: Милан Бреберина (оправдано одсутан) и Милан Бунчић (оправдано 

одсутан) и Борислав Стевановић (оправдано одсутан) . 
 Пре усвајања дневног реда, секретар Савеза се извинуо у име председника 

и потпредедника Савеза, који нису могли да присуствују седници УО, а није било 
техничке могућности да се седница одложи. 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 
 

1. Усвајање Пословника о раду Управног одбора, 
2. Рад Савеза, 

3. Формирање комисија савеза, 
4. Финансијски извештај за 2002, 
5. Допуна календара акција ПССВ, 

6. Еверест 2006,   
7. Обележавање 80. година планинарства у Војводини, 

8. Разно 
 

Ад.1. 

 
 Раније достављени предлог Пословнира о раду Управног одбора је 

једногласно усвојен. 
 

Ад. 2. 

 
 Секретар Савеза је изветио о раду Савеза од изборне Скупштине до данас. 

- Секретаријат се најмање једном недељно састајао; 
- Обављен је разговор са Секретаром СС Војводине, у вези трансформације СС 
Војводине и Омнибуса закона; 

- Одазвали смо се сваком позиву друштава да присуствојемо њиховим 
Скупштинама; 

- Покренуто питање решавања планинарског дома на Осовљу са ПСД ”Нафташ”, 
Н. Сад; 

- Оснивање нових друштава у Чоки, Темерину и Кикинди и обнова рада Савеза 

Новог Сада; 
- Обављени разговори са кандидатима за председницима комисија УО ПССВ; 

- Активно учешће у организацији акција из календара ПССВ; 
- Текући админитративни послови; 
- Предат завршни рачун Савеза; 

- Издавање Путника; 
- Организација планинске трке на Поповици; 

  
 Управни одбор у циљу унапређења планинарства у Војводини усвојио је 
следећи дугорочан план рада Савеза: 

- Да билтен Путник не прерасте у часопис, док од преплате не буде могао само 
финансирати своје излажење; 

- Да се крене у реализацију ТВ емисије о планинарству на медијима који 
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покривају већи део Војводине. ТВ емисија би требала да буде до 30 мин 

трајања са блиц репортажама које би привукле пажњу гледалаца; 
- Отварање Музеја планинара Војводине и централног великог дома на 

Поповици требало би обухватити у један објекат. Најбоље би било то 
реализовати у домовима који су започети са изградњом, а друштво није у 

прилици да настави изградњу, или у дому чије друштво није дуже активно; 
- Одлучено је да се именује комисија која би водила школовање кадрова. Први 
задатак комисије би био да досадашње програме и материјале који се користе 

за школовање осавремене и учине интересантнијим за слушаоца; 
- Да  будемо програмски укључени у финанираање ИВ Војводине;  

- На издавачкој делетности треба инситирати колико год могућности 
дозвољавају. Поред књига, разних брошура и планинарских карата треба 
штампати и материјал интересантан како за планинаре тако и за све остале 

(разгледнице, беxеве, мајице, капе); 
- Планинарски бал за сада треба да буде организован на планинарким 

домовима са скромнијим (јефтинијим) програмом, где би се сумирали  
годишњи резултати планинара Војводине и најзаслужнијима би било уручени 
одговарајућа признања;   

- Да се у наредном периоду контактира са УИАА (Унио интернатионале дес 
асоциатионс д’ алпинисме) и укључивања ПССВ односно Војводине као регије  

у УИАА;  
- Извршити категорицацију планинартва и промену чланских књижица по 
прилагођеним правилима држава ЕЗ и УИАА; 

- Покренути иницијативу за промену Статута Савеза, у складу са 
усаглашавањем са УИАА; 

- Покренути иницијативу за решавање проблема чланарине и чланских 
књижица са ПС Србије; 

- Покренути иницијативу да се где год потоји интереовање изграде вештачке 

стене; 
- Наставити са осмишљавањем акција да свако друштво има своју 

традиционалну акцију; 
- Покретање организовања нових експедиција ван пројекта Еверест 2006; 
- Наставити са давањем ”такмичарког” карактера планинартву, односно 

допунити са још разним областима за које би се вршила проглашења: највећи 
успех, највећи спонзор, најбоље организована акција (из календара ПССВ), 

најбоље медије, новинар, најбољи планинарки дом, најбољи домар, 
најупешнији друштвени рад у планинарком друштву и сл. 

- Да се истраје  и негује досадашњи коректом односу међу друштвима;  
- Да се помогне и иницира осниваје планинарских друштва у местима у којима 
су некад била и у другим местима где постоји интересовање. 

 
Ад. 3. 

 
 Једногласно су изабрани председници комисија УО ПССВ:  

Владимир Банић Председник комисије за планинартво; 

Исо Планић Председник комисије за алпинизам и експедиције; 
Миливој Ердељан Председник комисије за информисање; 

Милорад Обрадовић Председник комисије за Фрушкогорску трансверзалу 
Борислав Стевановић Председник комисије за оријентацију; 
Александар Анђелић Председник комисије за планинско трчање; 

 Одлучено је да се покрене иницијатива за формирање комисије за 
смучарство. До формирања комисије, Љубомир Попов је носилац послова око 

формирања комисије. 
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 Председници комисија су обавезни да до 1. јуна информишу УО о саставу 

комисија (три члана). Избор чланова комисија је препуштен председницима 
комисија. 

 
Ад. 4. 

 
 Управни одбор је једногласно усвојио завршни рачун Савеза: 
 

 ПРИХОДИ 
2388,07 Пренето из 2000. 

10000,00 Уплата за административне трошкове Еверест 2006 
45000,00 Арарат 2002. 
15000,00 Комисија за планинско трчање 

5280,00 Котезација од експедиције Уллу  Тау 2001. 
86211,00 Уплата чланарине 

163879,07 УКУПНО 
 

 РАСХОДИ 
44182,36 Арарат 2001. 
13813,70 Комисија за планинко трчање 

1000,00 Банкарке услуге 
836,36 Платни промет 

80075,00 ПС Србије 

139907,42 УКУПНО 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

ПРИХОДИ 163879,07  
РАСХОДИ  139907,42 

ЕВИДЕНТНО  23971,65 

УКУПНО 163879,07 163879,07 

 
Ад. 5. 

 

 Предлог Лие Станковић и Лазара Попаре да се календар акција ПССВ 
допуни са експедицијама на Аконкагву (децембар 2002 или јануар 2003.) и 

Кавказ (јул/август 2002.) једногласно су усвојени. 
 

Ад. 6. 

 
 Секретар Савеза извештава да су послови око организације  експедиције 

планиране за 2002 на Килиманxаро окончани и да је започето са организацијом 
експедиције за 2003. 
 Управни одбор је једногласно прихватио предлог да Милорад Јововић из 

Врбаса буде председник организационог одбора. 
 

Ад. 7. 
 
 Једногласно је прихваћен предлог ЖПСД ”Зрењанин” из Зрењанина да буде 

домаћин прославе 80 година организованог планинарства у Војводини. Поред 
планиране свечане Академије, израде адекватних беxева, признања, печата 

прихваћена је иницијатива и за издавање књиге: ”За 80 година 80 путописа”. 
Потребно је да друштва доставе интересантне текстове (не извештаје) са својих 
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путовања  Савезу, а Савез ће именовати уреднички одбор који ће извршити 

одабир текстова.  
 

Ад. 8. 
 

 Одлучено је да се упути допис ПС Србије у циљ изналажења решења у 
некоректном односу према планинарима који су према важећем Правилнику 
заслужили да буду проглашени за врхунске спортисте, што међународног што 

савезног ранга. 
 

 Састанак завршен у 14,45 часова. 
 

 
 

  


