
З А П И С Н И К 

 

 са XXXXII/XIII састанка Секретаријата УО ПССВ одржаног 7.12.2000. 

године у сали Планинарског савеза Новог Сада. 

ПРИСУТНИ: Александар Дамјановић и Миливој Ердељан 

ОДСУТНИ: Љубомир Попов /телефонски консултован/ 

 

ДНЕВНИ РЕД: 1. Павласов чот 

     2. Масна ћупа 

     3. Цена чланских маркица за 2001. годину 

     4. Комисија за Фрушкогорску трансверзалу 

 
Ад. 1. 

 
 Дамјановић извештава да је 26.11. уз присуство преко 100 планинара свечано 
откривена спомен плоча и пирамида на Павласовом чоту (531 м) на Фрушкој гори. 
Потребни материјал (камен, цемент, бетон) обезбедио је Светозар Кокић из Беочина 
(члан ПСД Железничар, Н,. Сад) у БФЦ, Беочин, спомен плочу се израдила 
Адвокатска комора Војводине, идејно решење израдио Ото Јан, а главни мајстор је 
био Коста Костић из Беочина. У радним акцијама (8.11; 10.11; 14.11;) узели су 
следећи планинари учешћа Јан Ото, Денцика Рот, Бошко Суxум, Ђура Халас и 
Александар Дамјановић. 

Ад. 2. 
 
 Дамјановић извештава да су грађевински радови на Масној ћупи завршени. 
Престоји уређење околине. За изградњу спомен обележја на Масној ћупи камен је 
поклонио Национални парк Фрушка гора, цемент обезбедио Светозар Кокић, новац за 
ливење бронзане спомен плоче обезбедио Миливој Ердељан. Идејно решење израдио 
Ото Јан, а главни мајстор при зидању спомен обележја био Александар Дамјановић. У 
радним акцијама (5.11; 19.11; 21.11; 23.11.) узели су следећи планинари учешћа: 
Ђура Халас, Драган Ћирић, Стеван Нешин, Миливој Ердељан и Александар 
Дамјановић. 
 Остало је да се реализује добивено обећање Националног парка да ће 
поставити клупе и столове и настрешницу. 
 

Ад 3. 
 
 Одлучено је пратећи ранији проценат увећања маркица у односу на ПС Србије, 
чланска маркица за планинаре из Војводине буде 42,00 динара. 
 Цена књижице у ПСС Војводине биће иста као и ПС Србије 35,00 динара. 
 Кодекс планинара Војводине одлучено је да кошта 5,00 динара. 
 

Ад. 4. 
 
 Одлучено је да се више не губи време, већ да се  обрати председнику комисије 
за Фрушкогорску трансверзалу Бориславу Станковићу са децидирано јасним 
питањем, да ли је спреман да ради у овој комисији, а у зависности од његовог 
одговора предузеће се адекватни кораци. 

 

 



 
 



 


