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З А П И С Н И К 

 

 са 6. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 

одржане 28.2.2004. малој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са 

почетком у 11,00 h.  
ПРИСУТНИ: Милан Бреберина, Миливој Ердељан, Исо Планић, Љубомир Попов, 

Раде Радичевић, Владимир Банић, Емил Половина Милорад Обрадовић, Ђуро 
Млађен, Драган Ћирић, Љубица Грачанин и др Александар Мутибарић 
 

 Пре почетка седнице минутом ћутања одата је почаст преминулом 
Фелдвари Калману једном од покретача обнове планинарске организације после 

1945. године и Вери Чунковић из Сомбора. 
 Председник је предложио да се раније достављени дневни ред прошири за 
нове три тачке дневног реда што је једногласно прихваћено. 

 
Дневни ред: 

1. Извештај о раду Савеза у 2003; 

2. Финансијски извештај за 2003; 

3. Отварање жиро-рачуна Савеза; 

4. Измена и допуна календара акције Савеза; 

5. Предлог потпредседника Савеза; 

6. Заказивање Скупштине Савеза; 

7. Неплаћање чланарине Савезу; 

8. Комисија за оријентацију; 

9. Именовање заслужних планинара; 

10.80. година планинарства у Војводини; 

11.Правилник о категоризацији планинарских објеката у Војводини; 

12.Правилник за наступе у иностранству; 

13.Правилник о коришћељу меморандума Савеза; 

14.Правилник о коришћељу печата Савеза; 

15.Најактивнији у 2003;  

16.Разно. 
 

Ад. 1. 
 

Извештај о раду Савеза за 2003. години раније је писмено достављен, па није 

читан. Уз исправку техничких грешака извештај је једногласно усвојен. 
 

Ад. 2. 
 

Финансијски извештај за 2003. је раније достављен, па није читан. 

Једногласно је усвојен без примедби 
 

Ад. 3. 
 
 За потребе експедиције Еверест 2006 одлучено је да Савез отвори жиро-

рачун код Панонске банке, Нови Сад. Овлашђују се да потписничари буду 
председниг Организационог одбора експедиције Миодраг Јововић (ЈМБ 

0105952830038) и секретар Савеза Миливој Ердељан (ЈМБ 2109964800102). 
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 Одлучено је да се изради печат за потребе Организационог одбора 

експедиције Еверест 2006. који може да се користи у складу са Статутом Савеза и 
Правилника о корићењу печата. Печат Организационог одбора је кружног облика, 

пречника 30 мм. У горњем полукругу су кружно ћириличним писмом уписане 
речи: "Планинарско-смучарски савез Војводине”. У центру круга водоравно 

исписано је “Нови Сад". У доњем полукругу кружно ћириличним писмом уписане 
су речи “Организациони одбор експедиције Еверест 2006”. 
 

Ад.4. 
 

 Лазар Попара је отказао експедицију на Кавказ на нивоу нашег Савеза. 
 Организациони одбор експедиције Еверест 2006. је на основу захтева 
генералног спонзора одлучио да се у 2004. организује експедиција на Шиша 

Пангму. Усвојена је ова одлука организационог одбора. 
 Усвојен је захтев ПСД “Железничар”, Инђија да се експедиција на Арарат 

уврсти у календар Савеза.  
 Одлучено је да по приспелим пријавама на конкурс за организацију Табора 
планинара Војводине, организација се додели ПСД “Црвени чот” из 

Петроварадина. Организатор се обавезује да два месеца раније пре одржавања 
табора достави распис свим друштвима из Војводине. 

 
Ад.5. 

 

 Једногласно је прихваћено да се на наредној Скупштини Савеза Драган 
Ћирић предложи за потпредседника Савеза. 

 
Ад. 6. 

 

Одлучено је се седница Скупштине Савеза закаже за 3. април. 2004. године у 
великој сали Спортског савеза Војводине са почетком у 11,00 часова. 

 
Ад.7. 

 

Одлучено је да ко не уплати чланарину за протеклу годину Савезу до 1. марта 
наредне године да се брише из регистра Савеза. Одлука се примењује од 1. марта 

2005. године 
 

Ад. 8. 
 

И поред тока што је ново формиран Оријентиранг савез Војводине понудио 

пуну сарадњу, одлучено је да се комисија за оријентацију при Савезу не угаси, 
већ да се проба пронаћи адекватна особа за њено функционисање. 

 
Ад.9. 

 

У целости је прихваћен раније достављени предлог за именовање старих 
/заслужних/ планинара Војводину уз допуна са Аном Прћић из ЖПСД “Спартак”, 

Суботица и Стојанком Вуков из ПСД “Поштар”, Нови Сад. 
 

Ад. 10 
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Прихваћен је предлог др Александар Мутибарић да се поводом обележавања 

80. година организованог планинарства у Војводини изради одговарајући 
поштански жиг и коверат. 

Љубомир Попов извештава да припреме за обележавање иду по плану. 
Милан Бреберина извештава да и уређење књиге се одвија по плану. 

 
Ад. 11 

 

Одлучено је да се продужи рок до јесење седнице Управног одбора за израду 
Правилника о категоризацији планинарских објеката у Војводини како би се 

усагласио са Правилником ПС Србије. 
 

Ад. 12 

 
Једногласно је усвојен Правилник за наступе у иностранству уз сагласност да 

се очисти од стилских грешака. 
 

Ад. 13. 

 
Једногласно је усвојен Правилник о коришћењу меморандума Савеза уз 

сагласност да се очисти од стилских грешака. 
 

Ад.14. 

 
Једногласно је усвојен Правилник  о коришћењу печата Савеза уз измену члана 

8. става 1. који сада гласи: “Печат комисија Савеза је кружног облика, пречника 
30 мм. У горњем полукругу су кружно ћириличним писмом уписане речи: 
"Планинарско-смучарски савез Војводине”. У центру круга водоравно исписано је 

“Нови Сад". У доњем полукругу кружно ћириличним писмом уписане су речи 
назива комисије”. 

 
Ад. 15. 

 

Управни одбор је на основу приспелих евиденционих картона за 
најактивније друштво, односно за појединца прогласила победнике: 

НАЈАКТИВНИЈЕ ДРУШТВО 

1. ЖПСД “Спартак” Суботица 

2. ПСД “Поштор” Нови Сад 

3. ПСД “Вршачка кула” Вршац 

 
ДРУШТВО СА НАЈБОЉОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ 

1. ЖПСД “Спартак” Суботица 

2. ПСД “Железничар” Вршац 

3. ПСД “Вршачка кула” Вршац 

 
НАЈАКТИВНИЈИ ПЛАНИНАРИ 
  ЈУНИОРКЕ  ЈУНИОРИ  
1. Јелена Лобода ПСД “Еверест 98”, Панчево  Федор Попов ПСД “Нафташ”, Нови Сад 

2. Зорана Витас ПСД “Еверест 98”, Панчево  Јожеф Селеши ПСД “Поштар”, Нови Сад 

3. Зорана Јукић ПСД “Еверест 98”, Панчево  Немања Ђурица ПСД “Еверест 98”, Панчево 

 

 СЕНИОРКЕ   СЕНИОРИ  
1. Љиљана Видић ПСД “Железничар”, Вршац  Драган Богдановић ПСД “Вршачка кула” 

2. Бранислава Јанков ПСД “Кинђа”, Кикинда  Душан Матић ПСД “Кинђа”, Кикинда 
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3. Рада Шмит ПСД “Поштар”, Н. Сад  Небојша Бошњак ПСД “Кинђа”, Кикинда 

 
НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИ АЛПИНИСТИ У 2003. ПО ПЕЊАЧКИМ КАРТОНИМА 

1. Виктор 

Штајнфелд 

ЖПК “Спартак”, Суботица 

2. Верица Ђукић ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин 

3. Исо Планић ЖПК “Спартак”, Суботица 

За медијско праћење у 2003: Смиљан Њагул (ТВ Суботица) Аида Скакић 

(Грађански лист, Н. Сад) 
За најбољи друштвени рад у својом друштву у 2003: Љубомир Попов 

Најписац путника: Борислав Стевановић 
Прихваћен је предлог новог начина бодовања за 2004. годину уз допуну да се 

код активности друшава уврсти и бодовање алпиниста.  

Одлучено је да се убудуће бодовање за најактивнија друштва и планинаре 
врше од 15. новембра прошле године до 14. новембра текуће године и да се 

обрасци доставе Савезу до 25. новембра. На овај корак се одлучило због 
медијских кућа која врше проглашења крајем године. 

У том циљу одлучено је да се Правилници за проглашење најактивнијих 
друштава, клубова и планинара ускладе термински са овом одлуком. Следећи 
чланови горе поменутих Правилника сада гласе: 

ПРАВИЛНИК ПРОГЛАШЕЊА НАЈАКТИВНИЈЕГ ДРУШТВА  
Члан 3. став 2 гласи: Активност друштва, која се унисе у образац односе се на 

период од 15. новембра из предходне године до 14. новембра за коју се 
проглашава. 
Члан 6. гласи: Друштва попуњене обрасце су обавезна да доставе до 25. 

новембра Управном одбору (односно Секретаријату УО), после тог рока неће се 
узимати у обзир достављени обрасци. 

ПРАВИЛНИК ПРОГЛАШЕЊА НАЈАКТИВНИЈИХ ПЛАНИНАРА 
Члан 4, став 2 гласи: Активност планинара односно планинарке, која се униси 

у образац мора бити реализована у групи од најмање три учесника и  односи се 

на период од 15.новембра из предходне године до 14. новембра за коју се 
проглашава. 

Члан 7, став 2 гласи: Друштва за своје чланове попуњене обрасце су 
обавезна да доставе до 25. новембра Управном одбору (односно Секретаријату 
УО). После тог рока неће се узимати у обзир достављени обрасци. 

 
Ад.16. 

 
Одлучено је Савез започне са израдом Правилника о регистрацији чланства. 
Одлучено је Савез започне са израдом Правилника о планинарском 

школовању усаглашен са УИАА.  
 

 Састанак завршен у 13,15 h. 
 
 

 

 
 

 


