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З А П И С Н И К 
 

 са 4. седнице УО ПСС Војводине, одржане 1.3.2003. малој сали Спортског савеза 

Војводине у Новом Саду са почетком у 11,00 h.  

ПРИСУТНИ: Милан Бреберина, Миливој Ердељан, Исо Планић, Љуба Попов, Раде 

Радичевић, Борислав Стевановић, Александар Анђелић, Милорад Обрадовић, Ђуро Млађен, 

Емил Половина,  Валтер Гачуф, Љубица Грачанин, Лазар Попара, Александар Дамјановић, 

Душко Момић, Андор Луховић, Драган Лалић, Хермина Дудаш, Бата Ервин, Наташа Панић,  

Звонимир Кочиш. 

ОДСУТНИ: Милан Бунчић, Владимир Банић. 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 

1. Извештај о раду Секретаријата, 

2. Финансијски извештај Савеза за 2003, 

3. Потпредседник Савеза, 

4. Секретар Савеза, 

5. Комисија за планинско трчање, 

6. Комисија за планинарство, 

7. Комисија за обележавање 80 година планинарства у Војводини, 

8. Односи ПС Србије и ПСС Војводине, 

9. Правилници, 

10. Такмичења за 2002. 

11. Веће части, 

12. Разно. 

Ад.1. 

 

 Извештај је достављен писменим путем и у потпуности је усвојен. 

 

Ад.2. 

 
 ПРИХОДИ   РАСХОДИ 

23 971,65 пренето из 2001. год.  309 985,96 Експедиција Анди 2003. 

673 444,00 екс. Килиманџаро 2002.  46 940,00 КО за планинско трчање 

329 210,00 експедиција Анди 2003.  1 260,00 Нет 

221 150,20 Барунце 2003.  5 940,00 Печати 

30 000,00 Канцеларија савеза  9 401,60 Спортски савез Војводине 

47 000,00 КО за планинско трчање  650 619,30 Екс. Килиманџаро 2002 

132 459,00 Уплата друштава  148 000,00 ПСС 

1 457 234,85 УКУПНО  3 646,38 СПП 

   1 175 793,24  
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

УЛАЗ 1 457 234,85  

ИЗЛАЗ  1 175 793,24 

ЕВИДЕНТНО  281 441,61 

 1 457 234,85 1 457 234,85 

 
На основу добиjеног предлога буџета од надлежног секретаријата Извршног већа Војводине који 

предвиђа 263,301,30 dinara за ПСС Војводине усвојен је следећи буџет: 

148 000,00  56,20 % за експедицију Барунце 2003. 

30 000,00 11,39 % за Планинарски маратон на Фрушкој гори 

15 000,00 5,69 % за такмичења у планинском трчању 
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30 000,00 11,39 % за такмичења у оријентационом кросу 

20 301,30 7,71 % за рад канцеларије; 

20 000,00 7,59 % за алпинистички курс; 

 

 Председник Надзорног одбора Емил Половина је известио Управни одбор да је 

прегледом документације у финансијској служби Спортског савеза Војводине, која врши све 

финансијско-административне послове за потребе Савеза, утврдио да нема никаквих 

неправилности. 

Ад.3. 

 

 Председник савеза је предочио да су евидентни недоласци потредседника Савеза на 

састанке, његово неукључивање у проблематику рада Савеза и његова телефонска оставка на 

место потпредседника савеза председнику савеза. Пошто потпредседник савеза није 

присутан, одлучено је да се проблем покуша решити до скупштине савеза. У противном, 

изабрати новог потпредседника савеза на предстојећој Скупштини савеза. 

 

Ад. 4. 

 

 Председник Савеза је изнео да је секретар самоиницијативно предложио ову тачку 

дневног реда да се уврсти у дневни ред за Управни одбор на седници Секретаријата. 

 Секретар износи разлоге: пре свега приче код појединаца које круже око његовог 

имена и положаја. Много већи разлог је увршатавања ове тачке у дневни ред је да секретар 

не жели да учествује у не раду, односно да терет рада савеза падне на пар људи. 

 Констатовано је да су приче неминовне, а да се о раду, односно подели послова, 

разговара на следећој седници Управног одбора. 

 Одлучено је да следећа седница Управног одбора одржи у септембру. Представник 

ПСД Вршачке куле је предложио да се одржи на Вршачком брегу.  

 Такође је одлучена да за ту седницу морају бити достављени планови рада комисија за 

2004. 

 

Ад. 5. 

 

 Председник комисије за планинско трчање је изнео своје виђење о раду ове комисије, 

њеном финансирању од стране Савеза и односу са секретаром Савеза. 

 Секретар савеза је предложио зато што је свуда у свету планинско трчање у саставу 

Атлетског Савеза и што у наступима у иностранству комисија не представља наш савез, већ 

атлетски савез Југославије, и због моралних квалитета председника ове комисије комисија 

буде усмерена на Атлетски савез Војводине односно Југославије. 

 Одлучено је да комисија до даљњег буде у оквиру нашег Савеза. 

 

Ад. 6. 

 

 Пошто председник комисије за планинарство није присутан, о проблемима у раду ове 

комисије расправљаће се на следећој седници Управног одбора.  

 

Ад. 7. 

 

Изабрана је комисија за обележавање 80 година планинарства у Војводини у саставу: 

Милан Бреберина, Горан Петковић, Миливој Ердељан, Драган Прохаска, Љуба Попов и 

Благојевић. Ако се укаже потреба комисија може да се допуни новим члановима. 
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Прослава ће се одвијати у оквиру Сусрета на Царској бари, када је предвиђено и 

одржавање осмог слета планинара Војводине. Свечана академија би се одржала у сали 

Културног центра у Зрењанину. 

Такође предвиђена је и фото изложба од фотографија које би доставила Друштва. 

Секретар извештава да се на позив да се доставе текстови за издавање књиге поводом 

80 год. планинарства у Војводини одазвало три аутора. 

 

Ад. 8. 

 

 Председник Савеза износи да се ПС Србије оглушио и показао не заинересованост да 

се разреше проблеми у релацији ПСС и ПССВ. Проблеми, не да се решавају, већ се стварају 

и нови. Стипендије се деле не према оствареним спортско-планинарским резултатима, већ по 

неким другим аршинима. 

 Одлучено је да се примени модус осталих Савеза из Војводине у односу на гранске 

савезе из Србије.  

 Одлучено је да се ова тачка уврсти у дневни ред предстојеће Скупштине Савеза. 

 Одлучено је да планинари из Војводине у будуће наступају на изборним седницама 

Скупштине ПС Србије само са оним кандидатима који су предложени као делегати испред 

ПСС Војводине. 

 

Ад. 9. 

 

 Прихваћена је измена Правилника о организовању планинарских акција и 

специјализованих планинарских активности ПССВ: 

• да се у члану 4, тачка 3 брише, а уместо ње упише: Под појмом експедиција искључиво се 

сматра само акција која укључује циљ у планинарском подручју, циљ који у светским 

мерилима признато подразумева тај појам, где су судионици у дужем времену изоловани 

од уобичајних стандарда исхране и ноћења, када се у већем делу успона (силаска) 

употребљава алпинистичка (спеолошка) опрема и техника која захтева властиту 

логистику за остваривање циља. 

• да се у члану 11 брише реч Скупштина, а уместо ње упише реч: Управни одбор. 

Одлучено је да се израде и следећи Правилници који су за ову седницу припремљени као 

радне верзије 

• Правилник о категоризацији планинарских објеката,  

• Правилник  о наступима у иностранству Чланица и Комисија специјализованих 

активности Планинарско-смучарског савеза Војводине  

• Правилника о издавању лиценци за организатора акција, 

• Подржана је иницијатива промене система бодовања како најактивнијег друштва тако 

и најактивнијег појединца. 

 

Ад. 10. 

 

Управни одбор је на основу приспелих евиденционих картона за најактивније 

друштво, односно за појединца прогласила победнике: 
НАЈАКТИВНИЈЕ ДРУШТВО 

1. ЖПК ”Спартак” Суботица 

2. ЖПСД ”Зрењанин” Зрењанин 

3. ПСД ”Поштар” Нови Сад 

ДРУШТВО СА НАЈБОЉОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ 

1. ЖПК ”Спартак” Суботица 

2. ЖПСД ”Зрењанин”  Зрењанин 

3. ПСД ”Вршачка кула” Вршац 
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НАЈАКТИВНИЈИ ПЛАНИНАРИ 

  ЈУНИОРКЕ  ЈУНИОРИ  

1. Ана Абази ПСД ”Еверест 98”, Панчево  Немања Ђурица ПСД ”Еверест 98”, Панчево 

2. Анита Витас ПСД ”Еверест 98”, Панчево  Федор Попов ПСД ”Нафташ”, Нови Сад 

3. Леа Кантар ПСД ”Киндја”, Кикинда  Срђан Бошњак ЖПСД ”Зрењанин”, Зрењанин 

 

 СЕНИОРКЕ   СЕНИОРИ  

1. Мирјана Стевановић ПСД ”Поштар”, Н. 

Сад 

 Роберт Хорват ПСД ”Нафташ”, Нови Сад  

2. Верица Ђукић ЖПСД ”Зрењанин”, 

Зрењанин 

 Боривоје Вељковић ПСД ”Поштар”, Нови Сад 

3. Милица Предојев-

Андрић 

ПСД ”Нафташ”, 

под. Кикинда 

 Бошко Сурла ПСД ”Нафташ”, подружница 

Кикинда 

 

НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИ АЛПИНИСТИ У 2002. ПО ПЕЊАЧКИМ КАРТОНИМА 

1. Милош Лазаревић ПСД ”Вршачка кула”, Вршац 

2. Бранко Коцкаревић ЖПК ”Спартак”, Суботица 

3. Ђорђе Крнајски ЖПК ”Спартак”, Суботица 

 

Највише признање Савеза Плаката одлучено је да се додели Катици Вукомановић 

За медијско праћење у 2002.: Аида Скакић 

За најбољи друштвени рад у својом друштву у 2002.: Милан Ђурица, ПСД ”Еверест 98”, 

Панчево 

Најписац Путника: Ема Мук 

 

Ад. 11. 

 

 Секретаријат Управног одбора Савеза упутило је информативно писмо Већу части да 

је на жалост преминуо Мирослав Влаовић, члан Већа части. 

 Ђуро Млађен председник Већа части је информисао Управни одбор да ће на 

предстојећој седници Скупштине Савеза предложити новог члана Већа части. 

 

Ад. 12. 

 

 Одлучено је да се председник комисије за алпинизам и експедиције Иса Планић 

делегира испред Савеза за координациону комисију за алпинизам и експедиције при 

Планинарском савезу Србије и Црне горе. 

 Прихваћена је иницијатива да се из средстава за Комисију за алпинизам и експедиције 

ове године покуша исфинансирати један течајац за алпинистичког инструктора. 

 

 Састанак завршен у 14,15 h. 

 

 

 

 

 

 
  


