
З А П И С Н И К: 

 

 са 3. састанка Секретаријата УО ПССВ одржаног 18.4.2002. године у сали 

Планинарског савеза Новог Сада. 
ПРИСУТНИ: Милан Бреберина, Милан Бунчић и Миливој Ердељан  

ДНЕВНИ РЕД:   1. Сајт Савеза; 
     2. Промена овлашћеног лица за заступање и представљљање; 
     3. Еверест 2006. 

     4. Протекле активности; 
     5. Престојеће активности; 

Ад. 1. 

 
 Ердељан извештава да је извршена промена провајдера за Сајт Савеза 
(WWW.planinari.org.yu) и сада се налази Сајт код Необее.нета. Сајт је у потпуности 

ажуриран. Такође отворена је и е-маил адреса Савеза код истог провајдера 
(PSSVojvodine@neobee.net). 
 За потребе Планинарског маратона на Фрушкој гори израђен је сајт маратона 

 
Ад.2. 

 
 Пошто је извршено депоновање потписа у Суду у Новом Саду упућен је захтев 
Министарству за просвету и спорт Р. Србије у Београд за промену лица за заступање 

Савеза. 
Ад 3. 

 

 13.4.2002. одржан је састанак организационог одбора експедиције Еверест 
2006. На састанку је донешена одлука на основу контаката са агенцијама, 
расположивих описа приступа врховима преко 7000 метара и на основу техничке 

оспособљености војвођанских алпиниста да се 2003. изврши успон на Барунце (7129 
м) на Хималајима. Време одржавања експедиције ће бити април-мај 2003, а траја ће 
до 50 дана. Такође је одлучено да се чланови експедиције изаберу на основу 

конкурса. 
Ад. 4. 

 

Исо Планић нас је писменим путем известио о одржаном зимском 
алпинистичком течају у Бугарској. И поред веома лошег времена (6 дана снег падао) 
програм течаја је готово у целости остварен, а течај је успешно завршило 8 

планинара. 
Александар Анђелић нас је у писменој форми известио о одржаној 1. 

Фрушкогорској трци у планинском трчању на Поповици. Учествовало је 44 тркача.  

Како број учесника тако и сама организација је превазишла сва очекивања. 
9.4.2002. у Кикинди одржана оснивачка Скупштина ПСД ”Кинђа”. 
Од 12 до 14.4.2002. реализован је 2. Сусрет планинара на Делиблатској 

пешчари уз присуство 119 планинара. 
Ад. 5. 

 

 Балинт Лајош нас је известио да ће се Планинарска изложба фотографије и 
дијапозитива одржати октобра месеце уместо у јуну како је планирана. 

 

 

 

 


