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З А П И С Н И К 

 

 са XXXII/III седнице секретаријата Управног одбора ПССВ, одржане 

17.3.2000. године у сали планинарских друштава града Новог Сада. 

Присутни: Александар Дамјановић, Миливој Ердељан 

Одсутни: Љубомир Попов /телефонски консултован/ 

 

Дневни ред: 

 

1. Протекле акције Савеза. 

2. Састанка ПСС и ПССВ 

3. Рад Савеза 

Ад. 1. 

 

 20.2.2000. реализована излет уприличен поводом 100 година од рођења 

Јосифа Паквора. Било је преко 80 учесника, организатор ПСД 

”Железничар”,Н.Сад 

 4.3.2000. Реализован 5. Сусрет планинара у част Дана жена. Учествовало 

преко 500 учесника, организација ПСД ”Змајевац”,Врдник 

 

Ад. 2. 

 

 Секретар је поднео извећтај са заједничког састанка ПССВ и ПСС одржаног 

7. марта 2000. године у просторијама планинарског савеза Новог Сада са 

почетком у 16,30 часова. 

ПРИСУТНИ: Драган Божовић, Божидар Вељковић, Боривоје Вељковић, Милан 

Бреберина, Немања Петаковић, Драган Ћирић, Миливој Киждобрански и Миливој 

Ердељан. 

Дневни ред: 1. Обележавање 100. година планинарства у Србији. 

 Председник комисије за припрему обележавања 100. година организованог 

планинарства у Србији Божидар Вељковић је у кратким цртама изнео у начелу 

како је замишљена прослава: издавање алманаха, свечана академија, изложба 

фотографија, успон на сто врхова у Србији, маркирање сто стаза, прелазак сто 

километара по планинарским стазама, одржавање Симпозијума о планинарству, 

издавање планинарско-туристичких карата, израда фото-албума планинара 

Србије, прикупљање биографија заслужних планинара, израда плакета и 

јубиларних значака... 

 Од тих послова у Војводини би требало да носиоци посла буду: Чедомир 

Векић (ПСД ”Вршачка кула”, Вршац) ”сто километара по планинама Србије” ; 

Александар Дамјановић (ПСД ”Железничар”, Н.Сад) ”сто врхова планина Србије”; 

изложба фотографије у Новом Саду; издавање књиге Милан Бреберина (ПСД 

Поштар, Н.Сад) ”аутор планинарство у Војводини до 2 сведског рата”; Миливој 

Ердељан (ПСД ”Занатлија”, Н.Сад) ”аутор планинарство у Војводини после 2 

сведског рата”, Радивој Ковачевић рецензор алманаха, Борислав Стевановић( ОК 

”Нови Сад”, Нови Сад) ”аутор о оријентацији у Србији”; Боривоје Вељковић (ПСД 

”Поштар”,Н.Сад) ”такмичарска активност”. 

  Из Војводине у организациони одбор предложени су Александар 

Дамјановић, Боривоје Вељковић и Миливој Киждобрански. 

 

Ад. 3. 
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 Због увида у број људи који су учествовали у раду Савеза у 1999. 

години и у знак захвалности секретар подноси поименце људе који су допринели 

раду Савеза:   

- Балинт Лајош (ПСД ”Бачка”, Б.Топола) - организација и реализација Изложбе 

планинарске фотографије и дијапозитива (све комплет), видео записи за архиву; 

- Боришев Коста - фото-копирање, примање поште, финансијски послови 

- Милан Бреберина (ПСД ”Поштар”, Н.Сад) - проналажење Масне ћупе, 

прикупљање грађе из предратне планинарске прошлости и предлагач именовања 

безименог чота именом Игњата Павласа; 

- Беба Бугарски (ПСД ”Нафташ”,Н.Сад) - слање поште, организација обиласка 

Фрушкогорске трансверзале 

- Боривоје Вељковић (ПСД ”Поштар”, Н.Сад) - слање поште, организација Ноћног 

марша, израда Путника 

- Ракела Вукајлов (ПСД ”Вршачка кула”, Вршац) - организација и реализација В 

Слета планинара Војводине и Свечане Академије, прикупљање грађе из  

планинарске прошлости,  

- Ђорђе Вуковић (С.Карловци) - проналажење Масне ћупе; 

- Чедомир Векић (ПСД ”Вршачка кула”, Вршац) - организација и реализација В 

Слета планинара Војводине и Свечане Академије; 

- Марко Вукајловић (ПСД “Змајевац” Врдник) - организација Сусрета планинара 

за Дан жена на Змајевцу 

- Валтер Гачуф (ПСД ”Вршачка кула”, Вршац) - организација и реализација В 

Слета планинара Војводине и Свечане Академије, прикупљање грађе из 

планинарске прошлости,; 

- Qубица Грачанин (ПСД ”Змајевац”, Врдник) - прикупљање грађе из  

планинарске прошлости, организација Сусрета планинара за Дан жена на 

Змајевцу 

- Драгољуб Гојков (ПСД ”Нафташ”,Н.Сад) - слање поште, компјутерска обрада, 

маркирање Фрушкогорске трансверзале, организација обиласка Фрушкогорске 

трансверзале 

- Милан Гргуров (ЖПСД ”Др.Радивој Симоновић”,Сомбор) - видео записи за 

архиву; 

-Миланка Гвозденовић (ПСД ”Железничар”,Н.Сад) - компјутерска обрада, фото-

копирање и слање поште, издавање Путника, обрада грађе из планинарске 

прошлости, 

- Александар Дамјановић (ПСД ”Железничар”, Н.Сад)  - организација и 

реализација В Слета планинара Војводине и Свечане Академије, проналажење и 

уређење Масне ћупе,проналажење и обрада грађе из планинарске прошлости, 

маркирање Фрушкогорске трансверзале, организација Доситејевих дана, 

оболазак скупшита друштава 

- Рот Дезидер (ПСД ”Железничар”,Н.Сад) - проналажење Масне ћупе; 

- Аца Илић (ПСД ”Нафташ”,Н.Сад) - маркирање Фрушкогорске трансверзале, 

- Миливој Ердељан (ПСД ”Занатлија”,Н.Сад) - компјутерска обрада, слање поште, 

издавање Путника, организација и реализација В Слета планинара Војводине и 

Свечане Академије, проналажење и уређење Масне ћупе, проналажење и обрада 

грађе из планинарске прошлости, маркираје Фрушкогорске трансверзале, 

организација Доситејевих дана, организација Сусрета планинара за Дан жена, 

организација излета поводом 10. год. од смрти Лазара Ракића, организација 

обиласка Фрушкогорске трансверзале, фото-копирање, израда завршног-рачуна, 

идејна решења, проналажење срестава за рад Савеза,обилазак скупштине 

друштава, 
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- Ото Јан - идејна решења, амблем прославе, печат прославе, идејно решење 

спомен обележја Масна ћупа, послови око спровођења кроз катастарске књиге 

Павласовог чота, проналажење Масне ћупе; 

- Петар Јањатовић  (ЖПСД ”Др.Радивој Симоновић”,Сомбор) - видео-записи за 

архиву; 

- Миливој Киждобрански (ПСД ”Железничар”,Н.Сад) - вођење акције пешачења у 

природи, организација маратона, прикупљање грађе из планинарске прошлости; 

- Феликс Кривошија (ПСД ”Зорка”,Суботица) - организација Палићких сусрета 

- Ружица Киш (ПСД ”Вршачка кула”, Вршац) - организација и реализација В Слета 

планинара Војводине и Свечане Академије; 

- Слободан Лалић - Деле (ЖПСД ”Др.Радивој Симоновић”,Сомбор) - сминање 

камером, видео записи за архиву; 

- Ђуро Млађен (ПСД ”Железничар”, Нови Сад) - цртање портрета за књигу, 

израда правилника о раду Већа части, 

- Миливој Настасић (ПСД  ”Железничар”,Н.Сад) - организација маратона; 

- Анђелија Настасић (ЖПСД ”Др.Радивој Симоновић”,Сомбор) - прикупљање грађе 

из планинарске прошлости; 

- Петар Нинковић (ПСД ”Змајевац”, Врдник) - организација Сусрета планинара за 

Дан жена, маркирање Фрушкогорске трансверзале 

- Милорад Обрадовић (ПСД ”Нафташ”,Н.Сад) - компјутерска обрада, маркирање 

Фрушкогорске трансверзале, издавање Путника, 

- Лазар Попара (ПСД ”Железничар”,Н.Сад) - коричење, прикупљање грађе из  

планинарске прошлости, сарадња са Матицом српском; 

- Исо Планић (ПСД ”Зорка”,Суботица) - организација Палићких сусрета, 

покретање рада комисије за алпинизам и експедиције, 

- Qубомир Попов (ЖПСД ”Зрењанин”, Зрењанин) - прикупљање грађе из  

планинарске прошлости, организација Сусрета планинара на Царској бари; 

- Емил Половина (ПСД ”Зорка”, Суботица) - прикупљање грађе из  планинарске 

прошлости, организација Палићких сусрета; 

- Раде Радичевић (ПСД ”Железничар”, Вршац) - организација Ноћног успона на 

”Кров Војводине”; 

- Раде Радовановић (ПСД ”Вршачка кула”, Вршац) - организација и реализација В 

Слета планинара Војводине и Свечане Академије; 

- Душан Савановић (ПСД ”Нафташ”,Н.Сад) - организација обиласка Фрушкогорске 

трансверзале; 

- Боривоје Станковић (ПСД ”Поштар”, Н.Сад) - проналажење Масне ћупе, 

маркирање Фрушкогорске трансверзале; 

- Борислав Стевановић (ОК ”Стражилово”, С. Карловци) - комплетно вођење 

комисије за оријентацију (организација, извођење, обезбеђивање срестава), 

прикупљање грађе из  планинарске (оријентација) прошлости, компјутерска 

обрада, 

- Винко Томинац (ПСД ”Југодент”, Нови Сад) - маркирање Фрушкогорске 

трансверзале; 

- Мане Цветановски (ПСД ”Пензионер”,Н.Сад) - организација и вођење излета 

поводом 10 год. од смрти Лазара Ракића; 

 

 
 

 


