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З А П И С Н И К 

 

 са 5. седнице УО ПСС Војводине, одржане 13.9.2003. малој сали Спортског савеза 

Војводине у Новом Саду са почетком у 10,00 h.  

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

Радичевић, Милорад Обрадовић, Ђуро Млађен, Валтер Гачуф, Љубица Грачанин, Драган 

Лалић, Душанка Перишич, Драган Ћирић. 

ОДСУТНИ: Милан Бунчић, Владимир Банић, Борислав Стевановић, Александар Анђелић 

 

 Пре почетка седнице минутом ћутања одата је почаст преминулом Радивоју 

Ковачевићу, дугогодишњем председнику Савеза. 

 

Дневни ред: 

 

1. Извештај о раду Савеза у протеклом периоду (председници комисија подносе извештај о 

раду комисија); 

2. Комисија за планинско трчање; 

3. Потпредседник Савеза; 

4. План рада и финансијски план Савеза за 2004. годину (председници комисија подносе 

плад рада комисија); 

5. Планинарске књижице; 

6. Обележавање 80 година планинарства у Војводини; 

7. Именовање заслужних планинара; 

8. Примање нових чланица Савеза; 

9. Разматрање о предлозима Правилника; 

10. Разно. 

 

Ад.1. 

 

 Сви извештаји су у кратком излагању поднели председници комисија, јер детаљни 

извештаји су писмено достављени: 

секретаријат Поред редовних административних послова и кординације са планинарским 

друштвима у више наврата обављени су разговори са надлежним органима 

покрајине.  Учествовали смо у издавању књиге “Спорт у Војводину у 2002, У 

преговорима смо за издавање књиге “ У поткровљу света”. Четири сајта 

Савеза редовно су ажурирани и у изради је и пети. У контакту смо са другим 

Савезима ради израде разних правилника који нашем савезу недостају. 

Такође све учесталији су проблеми унатар планинарских друштава у који се 

секретаријат укључио у циљу изналажења решења ... 

Путник Билтен Савеза Путник је излазио по већ традиционалном временском 

распону на свака два месеца ... 

Фрушкогорска 

трансверзала 

Стазу трансверзале треба поново маркирати. Настоји се да се израде нови 

печати са аутентичним ликом контролне тачке ... 

Еверест 2006. Успешно је реализована експедиција Барунце 2003. То је прва успешна 

експедиција на Хималаје са ови простора. Несхватљиво је неразумевање ПС 

Србије за ову експедиције, па се због тога почели разговори дирекно са 

надлежним државним органима Србије ... 

алпинизам и 

експедиције 

Настављено је са изградњом вештачки стена (Б. Топола и у Кикинди /у 

изградњи/). Контакти са алпинистима из Словеније. Алпинистички течајеви 
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и један члан је послат у Словенију ради полагања за алпинистичког 

инструктора. По плану су организована пењања у пењачка подручја. Четири 

експедиције на Мон Блан, једна на Арарат и Кавказ ... 

традиционалне 

акције 

Календар је у потпуности реализован, осим табора планинара Војводине. И 

ако је приметан мањи број учесника, организација тих акција је на завидном 

нивоу ... 

оријентација пошто председник комисије није присутан извештај није поднет. 

 

Извештаји су усвојен. 

 Председник комисије за алпинизам и експедиције наглашава да когод планира да 

прави вештачку стену да му се обрати како би будућа стена била по стандарду да се на њој 

могу одржавати такмичења. 

 

Ад.2. 

 

 Једногласно је одлучено пошто готову свуда у свету је планинско трчање при 

атлетским савезима и друштвима ову комисију угасимо.  

 

Ад.3. 

 

 Једногласно је одлучено да се досадашњи потпредседник Савеза Милан Бунчић 

разреши места потпредседника савеза и члана Управном одбору Савеза. Одлучено је да се на 

наредној седници Управног одбора предложи нови члан Управног одбора и нови 

потпредседник Савеза који ће Управно одбор предложити Скупштини на усвајање. 

 

Ад. 4. 

 

План рада комисије за алпинизам и експедиције за 2004. годину: 

март алпинистички  табор и течај Црна гора Попара Лазар 

мај алпинистички табор Пакленица (Хрватска) Радивојац Лаза 

јул алпинистичка експедиција Materhorn Штајнфелд Виктор 

август алпинистички табор Враца (Бугарска) Планић Исо 

 

План традиционалних планинарских акција: 

1. 2 или 3 викенд 

јануар 2004. 

4. Павласов меморијал 

ПСД “Поштар”, Нови Сад 

2. 14.2.2004. 5. Ultra flesh 

ПСД "Стражилово", Ср. Карловци 

3. 6.3.2004. 9. Сусрет планинара у част Дана жена 

ПСД "Змајевац", Врдник; 

4. 8/9.5.2004. 27. Планинарски маратон на Фрушкој гори 

Организациони одбор Маратона; 

5. 22/23.5.2004. 4. Сусрет планинара на Делиблатском песку 

ПСД "Железничар", Панчево; 

6. 11/13.6.2004. 12. Сусрет планинара на Царској бари 

ОБЕЛАВАЊЕ 80 ГОД. ПЛАНИНАРСТВА У ВОЈВОДИНИ 

ЖПСД "Зрењанин", Зрењанин; 

7. 10/11.7.2004. 7. Ноћни успон на Кров Војводине Гудурички врх 

ПСД "Железничар", Вршац; 

8. 23/25.7.2004. 7. Симоновићеви дани 

 ЖПСД "Др. Радивој Симоновић", Сомбор 
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9. 20/22.8.2004. 6. Дунавске чаролије 

ПСД "Железничар",Инђија; 

10. 24/26.9.2004. 19. традиционални успон на Гудурички врх 

ПСД "Вршачка кула", Вршац; 

11. 9/10.10.2004. 30. Палићки сусрети 

ЖПК "Спартак", Суботица; 

12. октобар 22. Изложба планинарске фотографије 

ЖПСД "Бачка", Бачка Топола; 

13. 6/7.11.2004. 24. Ноћни марш 

ПСД "Поштар", Нови Сад; 

14. 14.11.2004. 22. Обележавање год. пешачења у природи 

ПСД "Железничар", Нови  Сад; 

15. 12.12.2004. Никола Вучковић (10.12.1892. - 12.03.1964.) 

ПСД "Пензионер", Н.Сад; 

 

Планом активности су планиране су и следеће акције: 

• Гашербрум 2004, (Организациони одбор експедиције Еверест 2006); 

• Табор планинара Војводине, (организатор ће се изабрати по конкурсу); 

• Обилазак Фрушкогорске трансверзале (ПСД “ Нафташ”, Нови Сад); 

• Кавказ 2004. (пошто од предлагача акције ПСД “Железничар”, Н. Сад није достављен 

елаборат и трошковник овлашћен је Секретаријат да одлучи на основу накнадног 

достављеног елабората и трошковника да ли да Кавказ 2004. уврсти у календар 

активности за 2004. Организатор акције мора укалкулисати 5 % котезације Савезу). 

• Одлучено је да у циљу израде програма заједничког школовања кадрова сва друштва која 

имају своју основну школу планинарства доставе своје материјале по којима раде на 

адресу савеза. Тако обједињени материјал биће преточен у скрипкту. У циљу бољег 

информисања Савез ће обавестити свако друштво о организацији билог ког течаја у 

Војводини или објавити у билтену Путник. 

 

 Усвојена је следећа расподела средстава из редовног буџета АП Војводине које буду 

Савезу додељена: 

комисија за оријентацију 10 % 

за алпинистички курс; 10 % 

80 година планинарства 5 % 

за Планинарски маратон на Фрушкој гори 12 % 

за експедицију Гашербрум 2 2004. 30 % 

за рад канцеларије; 10 % 

фрушкогорска трансверзала 5 % 

рачунар 10% 

признања за такмичења 3% 

издавање књиге 10 % 

 

Ад. 5. 

 

 Управни одбор је одлучио да по овој тачки дневног реда не расправља док 

Планинарски савез Србије и Црне горе не одлучи да ли ће они штампати књижице за целу 

територију СЦГ.  

 

Ад. 6. 
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 Љубомир Попов нас је известио да ће се обележавање 80 година организованог 

планинарства у Војводини одржати у суботу 12. јуна 2004. у Зрењанину.  Поред свечане 

Академије која је планирана да се оржи у преподневним часовима биће штампаде дипломе, 

налепнице и израђен печат.  Програм је једногласно прихваћен 

 Идејно решење амблема обележавања 80 година планинарства у Војводини које је 

израдио Ото Јан, једногласно је прихваћено. 

 Милан Бреберина се прихватио да буде уредник књиге “80 планинарских текстова за 

80 година планинарства у Војводини”. 

 

Ад. 7. 

 

Одлучено је да се поводом 80 година организаваног планинарства у Војводини 

настави са дуготрајном традицијом проглашавања старих /заслужних/ планинара Војводине. 

Као и до сада критеријуми су дугогодишњи рад у организацији планинарског друштва 

(најмање 10 година) или за остварене спортске резултате. Потребно је да друштва своје 

предлоге доставе на адресу Савеза. 

Одлучено је да се највише признање Савеза Плакета додели Цветку Савин из 

Зрењанина. 

 

Ад. 8. 

 

 Једногласно су у чланство Савеза по достављеној комплетној документацији 

примљени ПОК “Компас” из Вршца и ПП “Exlex” из Сенте. 

 

Ад. 9. 

 

 Прихваћена је радна верзија следећих правилника: 

• Правилник о категоризацији планинарских објеката 

• Правилник о наступима у иностранству 

Прихваћена је измена начина бодовања за најактивнијег планинара, односно 

планинарке. 

Такође је прихваћена иницијатива да се лиценце за организацију излета не издају не 

само појединцима већ и друштвима.  

Ад. 10. 

 

Ради експедитивности у раду комисија Савеза одлучено је да се изради печат за сваку 

комисију посебно. Пре него што се печати дају на употребу председницима комисија маро се 

израдити Правилник о коришћењу печата. 

 

 

 Састанак завршен у 14,00 h. 

 

 

 

 

 

 
 


