
З А П И С Н И К 

 

 са XXXXIV/II састанка Секретаријата УО ПССВ одржаног 1.2.2001. године у 

сали Планинарског савеза Новог Сада. 
ПРИСУТНИ: Александар Дамјановић и Миливој Ердељан 
ОДСУТНИ: Љубомир Попов /телефонски консултован/ 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 
1. Контакт са Извршним Већем Војводине; 
2. Правилник за проглашење нај-активнијег члана ПССВ; 
3. Измена Правилника о додели Признања и звања ПССВ; 
4. Финансијски извештај за 2000. годину 

 
Ад. 1. 

 
 На предлог Горана Ферлана који је успоставио контакт на пријему код 
председника Савезне Владе Жижића са чланом Извршног Већа Војводине задужене 
за спорт и омладину Снежаном  Лакићевић-Стојачић која је том приликом изразила 
вољу у помоћи организације и финансирања Војвођанске експедиције успостављен је 
контакт са Извршним Већем Војводине. Конкретно је достављен елаборат за 
експедицију на Килиманxаро, са назнаком да су наше жеље далеко веће, али да би 
морали заједнички да их решавамо. Речено нам је да кад они рамотре наш захтев, да 
ћемо бити позвани на разговор. 

Ад. 2. 
 
 Већ започета идеја о проглашењу нај-активнијег члана савеза, помало је 
застала, па је одлучено да се обрати председницима специјализованих комисија 
савеза (оријентација, алпинизам) јер су они најкопентетнији да израде правилнике 
са својим сарадницима и да их доставе канцеларији савеза до краја фебруара. 
Прихваћен је предлог правилниза бодовања председника комисије за планинарство 
Радета Радичевића. 

Ад. 3. 
 
 Због изузетно брзог развоја планинарства задњој деценији XX века, и због 
ранијих приговора да би Правилник требао бити прецизнији одлучено је да се 
изврши измена Правилника о додели Признања и звања ПССВ, како би се могао 
прецизније примењивати у садашњем времену. 

Ад. 4 
 

Секретар је поднео предлог финансијског извештаја за 2000. годину: 
 ПРИХОДИ   РАСХОДИ 

538,51 пренето из 1999.  39597,52 експедиција Анди 
37279,00 уплата Друштава  1798,20 издавање Путника 
40000,00 уплата за Анде  35750,00 уплата ПС Србије 
2180,00 преплата за Путник  463,72 СПП 

79997,51 УКУПНО  77609,44 УКУПНО 
 
Приходи 79997,51  
Расходи  77609,44 
Евидентно    2388,07 

 79997,51 79997,51 

 

 

 


