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З А П И С Н И К 

 

 са 3. седнице УО ПСС Војводине, одржане 16.11.2002. малој сали Спортског 

савеза Војводинеу Новом Саду са почетком у 11,05 h.  

ПРИСУТНИ: Милан Бреберина, Миливој Ердељан, Владимир Банић, Љуба Попов, 
Раде Радичевић, Александар Анђелић, Милорад Обрадовић, Ђуро Млађен, Емил 
Половина,  Валтер Гачуф, Љубица Грачанин, Светлана Теофанов, Деса Симин, 

Лазар Попара, Беба Бугарски, Сека Настасић, Зузана Радовић и Боривоје 
Вељковић (Председник ПС Србије). 

ОДСУТНИ: Милан Бунчић, Исо Планић и Борислав Стевановић. 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 
1. Извештај о раду Секретаријата, 

2. Извештај комисија Савеза, 
3. План активности за 2003, 
4. Финансијски план за 2003, 

5. Правилник о организовању акција, 
6. Правилник покрајинских планинарских акција, 

7. Чланарина, 
8. Израда књиге поводом обележавања 80. година планинарства у Војводини, 
9. Разно. 

Ад.1. 
 

 Председник Савеза је у кратким цртама поднео извештај о раду секратарија 
у току 2002. године 
Рад канцеларије 

Савеза 

По новој организација Спортског савеза Војводине Савез више нема 

плаћеног техничког секретара. Сада савез плаћа закупнину своје 

канцеларије, грејање, стручне службе. Стручне службе плаћамо 1,5 % од 

добивених средстава из буxета Војводине. Закуп плаћамо 2,73 % од 

приспелих текућих материјалних трошкова Спортског савеза Војводине. 

И поред свих промена канцеларија је радила несметано. 
  

Учлањењу у УИАА Прикупили смо све потребне информације у вези учлањења, али пошто је 

ПС Србије исто покренуо иницијативу учлањења у УИАА (Union 

Internationale des Associations d' Alpinisme)  у зависности од њихових 

активности Савез ће предузимати кораке 
  

Архива савеза У 2002. настављено је прикупљање видео трака за архиву, а своју 

делатност смо проширили и на скенирање слика на ЦД. 
  

Акти савеза Израђени су нацрти правилника за комерцијализацију акција и за акције 

из календара Савеза. 
  

Чланарина Израђен је предлог категоризације чланарине. 
  

Контакти савеза - Савез је контактирао са Планинарским савезом Словеније. Добивени су 

конкретни материјали њихових решења од школовања подмлатка па до 

изгледа чланске књижице и начина наплате чланарине.  

- Такође добре контакте имамо са Спортским савезом Војводине.  

-Посебно нас радује чести и конкретни сусрети са Покрајинским 

секретаром за омладину и спорт. 

- Са ПС Србије имали смо више разговора. У начелу су нам исти погледи. 
  

Издавачка 

делатност 

Савез је штампао:  

- водич Планинарског маратона на Фрушкој гори,  

- Повељу Еверест 2006, мајице Еверест 2006,  

- заставу експедиције Еверест 2006,  

- капе Еверест 2006. 
  

е-маил и сајт Отворена је мејл адреса савеза /PSSVojvodine@neobee.net/. У потпуности 

је ажуриран сајт /www.planinari.org.yu/ Савеза и поставњен код новог 
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провајдера. Израђени су сајтови Планинарског маратона на Фрушког 

гори/www.fruskogorskimaraton.neobee.net/ и експедиције Еверест 2006. 

/www.everest2006.neobee.net/. У изради је сајт Путника. 
  

административни 

послови 

У целости су урађени захваљујући разумевању планинара. Обим послова 

је велики и само ради илустрације у пар црта ћемо Вам их побројати: 

откуцано је преко 200 страница текста, обезбеђено преко 1000 коверата, 

исто толико је и поште послато. Умножено је преко 15 000 копија, 

телефон, фах, интернет ... Када би се та цифра сабрала била би реда 

шестоцифрене цифре у динарима. Показује се неоподност обезбеђивања 

факса и рачунара за потребе Савеза. 
  

Нова друштва У 2002. обављени су контакти у Чоки и Сенти, тако да у скорашње време 

можемо очекивати да се у овим градовима оснују друштва. 
  

Сарадња са 

друштвима 

Традиција која већ годинама негује између Савеза и друштава и ове 

године настављена. На сваки позив Савез се одазивао да посети друштво 

било да је у питању Скупштина друштва, акција друштва или неки други 

повод. 
  

Домови Сва друштва која располажу са друштвеним капиталом на основу “Закона 

о приватизацији“ (Сл. Гласник Р.С. бр 38/2001.) она су предмет 

приватизације. Пре свега друштва морају проверити порекло имовине, да 

ли је регистрована код суда и ко је власник. Уколико је власник 

дефинисан имовином која друштва располажу могу откупити или пренети 

без надокнаде ако власник пристане. Друштва која имају имовину, а 

нема дефинисан улог капитала, не приступају приватизацији. 
  

Неостварени 

планови 

Видео запис о др Радивоју Симоновићу, Музеј планинара Војводине, 

Монографија поводом 25-то годишњице Планинарског маратона на 

Фрушкој гори 

 
Ад. 2. 

 
Комисија за 

планинарство 

Готово у целости је реализован план акција за 2003. годину. Отказано је 

четири акције у календару и одлучено је да се они следеће године не 

уврсте у календар акција. Бројем учесника можемо бити задовољни као и са 

самом организацијом акција. 

   Председник комисије је поднео писмену оставку, јер није наишао на 

разумевање међу планинарима за сарадњу. После дискусије пристао је да 

до следеће седнице управног одбора још једном размисли и покуша да 

пронађе сараднике. 

Фрушкогорска 

трансверзала 

Пошто је у току 2002. сагледано стање стазе предузете су мере за 

одржавање Фрушкогорске трансверзале. Израђено је 9 печата са 

аутентичним изгледом контролне тачке. ЦД водич Фрушкогорске 

трансверзале биће готов до половине следеће године. Такође обећано је да 

ће светло дана у 2003. угледати  и водич трансверзале.  

Комисија за 

оријентацију 

Пошто председник комисије није присутан извештај није поднет. 

Комисија за 

информисање 

Путник је ове године изашао у седам бројева на 144 страна. Имао је 38 

сарадника и објављен је 81 текст. Број преплатника још не покрива његово 

издавање. Можемо бити више него задовољни заступљености у медијима. 

Кад год смо имали шта да кажемо медији су нас пропратили. Били смо 

заступљени како на радију, тако на ТВ и у новинама од локалних до 

војвођанских па до републичких медија. Само експедицију Килиманxаро 

2002. пропратило је преко 40 разних аудиовидео записа. 

Комисија за 

смучарство 

У више наврата било је контаката у циљу формирања ове комисије. 

Нажалост не постоји интересовање. 

Комисија за 

планинско 

трчање 

У оквиру комисије одржане су две трке. Учествовало се и у две међународне 

трке. Комисија постоји тек другу годину и њен темпо развоја је више него 

задовољавајући. 

Комисија за 

алпинизам 

Председник комисије је телефонски обавестио да ће писмени извештај 

поднети у току децембра месеца. Важно је констатовати да је ове године 
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комисија више радила него прошле. 

 
Ад. 3. 

 
 Планови комисија за алпинизам и оријентацију за 2003. биће накнадно 
достављени. 

План планинских трка у 2003.  

април 2003. 2. Фрушкогорска трка; 

јун 2003. 2. Вршачка трка; 

август 2003. 2. Трка у Чортановцима. 

 

План планинарских акција за 2003. годину: 

15.2.2003. 4. Ултра флесх-ПСД Стражилово”, Ср. Карловци 

8.3.2003. 8. Сусрет планинара у част Дана жена-ПСД "Змајевац", Врдник; 

3/4.5.2003. 26. Планинарски маратон на Фруској гори 
Планинарски савез Новог Сада; 

17/18.5.2003. 3. Сусрет планинара на Делиблатском песку-ПСД "Железничар", 
Панчево 

јун 2003. 21. Излозба планинарске фотографије- 
ЖПСД "Бачка", Бачка Топола; 

13/15.6.2003. 11. Сусрет планинара на Царској бари-ЖПСД "Зрењанин", 
Зрењанин; 

25/27.7.2003. 6. Симоновићеви дани- ЖПСД "Др. Радивој Симоновић", Сомбор 

1-10.8.2003. Табор планинара Војводине-ПСД "Медицинар", Нови Сад 

22/24.8.2002. 5. Дунавске чаролије-ПСД "Железничар",Инђија 

26/28.9.2003. 18. традиционални успон на Гудурички врх 

ПСД "Вршачка кула", Вршац; 

11/12.10.2003. 29. Палићки сусрети-ЖПК "Спартак", Суботица 

1/2.11.2003. 23. Ноћни марш-ПСД "Поштар", Нови Сад 

9.11.2003. 21. Обележавање годишњице пешачења у природи- 
ПСД "Железничар", Н. Сад 

14.12.2003. Влалукин Сава (16.10.1908. - 25.05.1993.)-ПСД Пензионер, 
Н.Сад 

 
Ад. 4. 

 
На основу приспелих средстава из буxета Војводине биће подељена: 

48,00% за експедицију Барунце 2003. 

9,70 % за Планинарски маратон на Фрушкој гори 

1,94 % за такмичења у планинском трчању 

4,52 % за такмичења у оријентационом кросу 

7,44 % за рад канцеларије 

4,47 % за курс из оријентације 

5,77 % за алпинистички курс; 

1,61 % за курс из планинског трчања; 

3,23 % за припреме експедиције Барунце 2003; 

0,80 % за припреме оријентираца; 

0,60 % за припреме планинских тркача; 

9,02 % опрема експедиције Барунце 2003; 

1,45 % опрема за оријентирце; 

1,45 % опрема за планинске тркаче; 

100 % УКУПНО 
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Ад. 5. 
 

Правилник о организовању акција је усвојен једногласно. 
 

Ад. 6. 
 

Правилник покрајинских планинарских акција усвојен је једногласно. 

 
Ад. 7. 

 
Прихваћена је иницијатива категоризације планинарске чланарине: 

 спортска планинарска рекреативна пензионерска 

и школска 

попусти у планинарским 

домовима 

���� ���� ���� ���� 

осигурање (основно) ���� ���� ���� ���� 

веће премије осигурања 
и осигурање у Европи 

���� ����   

спасавање (домаће и у 
Европи) 

����    

Планинарски гласник ���� ����   

Право на склапање 

спонзорских уговора 

����    

 Одлучено је да се сходно односима Спортског савеза Србије и Спортског 

савеза Војводине затражи од Планинарског савеза Србије 22% од добивених 
буџетских средстава од Спорстског савеза Србије и 22 % од прилива средстава од 

чланарине. 
Ад. 7. 

 

 Пошто су свега три чланка стигла за књигу поводом 80 година 
планинарства у Војводини одлучено је да се још једном упуту апел да чланови 

планинарске организације доставе своје текстове са планинарења како би клњига 
могла бити објављена на време. 

Ад. 8. 

 
 Одлучено је да се упути молба Планинарском савезу Србије да друштва из 

Војводине упуте на ПССВ за куповину маркица. 
 Одлучено је да друштва која нису куповала маркица у ПССВ не могу 
учествовати у планинарском бодовању односно такмичењима у ПССВ. 

 
 Састанак завршен у 14,45 h. 

 
 

 

 
 

 


