
1 

 

З А П И С Н И К 

 
 са 2. седнице УО ПСС Војводине, одржане 15.6.2002. у хотелу Сибила на 

Царској бари са почетком у 11,15 h.  
ПРИСУТНИ: Милан Бреберина, Миливој Ердељан, Владимир Банић, Исо Планић, 

Qуба Попов, Александар Анђелић, Драган Лалић, Александар Дамјановић, 
Милорад Обрадовић, Валтер Гачуф, Qубица Грачанин, Владимир Бурсаћ и 
Боривоје Вељковић (Председник ПС Србије). 

ОДСУТНИ: Милан Бунчић, Раде Радичевић и Борислав Стевановић (оправдано 
одсутан). 

 Пре усвајања дневног реда, председник Савеза је позвао присутне да 
минутом ћутања одају почаст преминулом  Зорану Милетићу, алпинисти из Ниша 
који је погунуо при успону на Монт Еверест. 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 
1. Извештај о раду Секретаријата, 
2. Извештај о формирању комисија ПССВ, 

3. Правилник о организовању излета, 
4. Разно. 

Ад.1. 
 
 Секретар Савеза је у кратким цртама поднео извештај о раду секратарија 

од фебруара 2002. 
- По позиву одазвали се свим друштвима;  

- Оснивање нових друштава у Војводини; 
- Трансформација Спортског савеза Војводине; 
- Проблеми планинарских домова (дом на Осовљу); 

- Редовни састанци Секретаријата Управног одбора; 
- Експедиција Еверест 2006; 

- Израђен сајт Маратона; 
- Ажуриран сајт ПССВ; 
- Разговори о изради вештачке стене; 

- Отворена е-маил адреса Савеза; 
- Издат водич Планинарског маратона; 

- Штампање Повеље Еверест 2006.; 
- Израда заставе експедиције Еверест 2006.; 

- Издавање билтена Путник; 
- Алпинистички течај у Бугарској; 
- Правилник о организовању акција; 

- Контакти са УИАА; 
- Именовање заслужних спортиста и стипендије; 

- Контакти са ПС Србије; 
- Контакти са Извршним већем Војводине; 
- Контакти са СС Војводине; 

- Измена и допуна плана активности за 2002.; 
- Учествовање у остваривању календара акција ПССВ; 

- Осмишљавање нових видова такмичења (највећи спонзор, најбоље 
организована акција из календара ПССВ, најбољи организатор, најбољи 
друштвени рад у планинарској организацији, најбољи медији, најбољи 

планинарски дом); 
 

Послови који су планирани а нису започети: 
- Прикупљање приручника за школовање кадрова; 
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- Прикупљање текстова за обележавање 80 година планинарства у 

Војводини; 
- Планинарски музеј; 

- ТВ емисија; 
 Констатовано је да је активности било пуно. Највећи проблен је начин 

финансирања.  
Извештај је једногласно усвојен. 
 

Ад. 2. 
 

КОМИСИЈА ЗА ФРУШКОГОРСКУ ТРАНСВЕРЗАЛУ: 
Председник комисије Милорад Обрадовић предложио је следећи састав комисије: 
Милорад Обрадовић, Александар Дамјановић и Стева Илеш. Комисија планира да 

интезивно ради на обнови маркације, а темпо обнове зависи од броја људи који 
буду заинтерересовани да се укључе. Затим планира се издавање ЦД 

трансверзале и водича. Такође у зависности од интересовања за обилазак 
трансверзале траннсверзала трансформише у тачкасту. Односно да свака 
контролна тачка носи одређен број бодова, па по испуњавању квоте тражених 

бодова добије се значка трансверзале. 
КОМИСИЈА ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ: 

Пошто је председник комисије Борислав Стевановић спречен да присуствује 
састанку, телефонски је известио секретара Савеза. Предложен је следећи састав 
комисије: Борислав Стевановић, Анкица Малиновић и Зоран Марковић. Комисија 

је у потпуности реализовала предвиђен програм до сада. Ради се интезивно (на 
терену) на цртању карте око Манастира Хопово и нс реализацији свих такмичења 

планом предвиђених. 
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНСКО ТРЧАWЕ: 
Председник комисије Александар Анђелић предложио је следећи састав комисије: 

Александар Анђелић, Владимир Банић и Јелица Банић. Анђелић је поднео 
писмени извештај о одржаној 1. Фрушкогорској планинској трци. Планирају се 

још трке на Вршачком брегу и Чортановачкој шуми, тако да постоји да се 
реализује Куп у планинском трчању. 
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРЕWЕ: 

Председник комисије Владимир Банић није предложио састав комисије јер није 
знао да треба да формира комисију. Извештај о реализацији досадашњих акција 

поднет је у писменој форми. Такође поднесен је предлог Правилника 
покрајинских акција. Предлог правиника ће бити умножен и достављен 

члановима Управног одбора за наредну седницу. 
КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИЗАМ И ЕКСПЕДИЦИЈЕ: 
Председник комисије Исо Планић и поред непостојећих адекватних решења за 

састав комисије (посебно Нови Сад) предложио је следећи састав комисије: Исо 
Планић, Ненад Матић, Лазар Попара и Милош Лазаревић.  Комисија је дала 

акценат на вежбању на вештачкој стени, њиховој изради. Такође одржан је 
крајем марта квалитетан зимски алпинистички течај на Маљовици у Бугарској, а 
за јул је предвиђен летњи на истој локацији. 

Ердељан извештава да експедиција Килиманxаро 2002. треба да крене крајем 
јула. Број пријављених премашује очекиван број. Наравно проблема увек има, 

али се они решавају у ходу. 
КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИСАWЕ: 
Председник комисије Миливој Ердељан је предложио састав комисије: Миливој 

Ердељан, Милорад Обрадовић и Миланка Гвозденовић. Све иде планираним 
током. Билтен Путник излази редовно, издат водич Маратона, заступљени смо у 

медијама. За ТВ емисију још се нису стекли услови. Избор телевизије није 
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проблем Пуно је техничких проблема, јер се од медија добије само термин и ту је 

њиховом интересовању крај. Све остало пада на наш терет. 
 Извештаји и предлози за чланове комисија су усвојени. 

 Једногласно је усвојен предлог председника комисије за алпинизам и 
експедиције Исе Планића да се убудуће бодују успони код алпиниста за 

такмичење 
- успони тежи од тројке код алпиниста; 
- успони тежи од двојке код алпинискиња; 

 
Ад. 3. 

 
Председник Савеза наглашава да су дошла нека нова времена и да у циљу 

спречавања нежељених последици је предложен Нацрт Правилника о 

организовању излета. Уствари циљ је да се врши организација излета на основу 
унапред утврђених правила једнаких за све. 

Управни одбор је у Начелу прихватио Нацрт Правилника. Одлучено је да се 
проследи свим друштвима пре наредне седнице Управног одбора на којој ће се 
расправљати у појединостима. 

 
Ад. 4. 

 
а) Председник Савеза је позвао сва заинтересована друштва да доставе 

прецизне елаборате и спецификације о потребним адаптацијама 

планинарских домова и елаборате и спецификације о трошковнику 
организовања планинарских акција из календара ПССВ. Са на основу 

прецизних елабората можемо покушати конкурисати за наменске паре код 
Извршног већа Војводине. 

б) У циљу обезбеђивања средстава од продаје маркица и књижица и у циљу 

изједначавања цене чланарине на нивоу целе Р. Србије одлучено је да се 
упути допис ПС Србије са циљем решавања овога проблема. 

Основна полажишта за разговор су:  
- Оснивач ПССВ није ПСС већ Планинарски одбор Фискултурногног одбора 

Војводине; 

- Сва спортска друштва из Војводине по омнибус закону спортски динар 
остављају у Војводини; 

- При изради финансијских планова Савеза који достављамо Извршном 
већу Војводине у обрасцима смо у обавези да изразимо планиран приход 

од чланарине; 
 
 Састанак завршен у 14,25 h. 

 

 

 
 
  


