
 

 

З А П И С Н И К: 

 
 са 14/6. састанак Секретаријата УО ПССВ одржаног 29.6.2003. године у сали 

Планинарског савеза Новог Сада. 

ПРИСУТНИ: Милан Бреберина и Миливој Ердељан; 
ОДСУТАН: Милан Бунчић 

ДНЕВНИ РЕД: 1. Приговор Лазе Попаре; 

   2. Штампање књиге “У поткровљу света”; 
   3. Разговор са Исом Планићем 
   4. Реализација програма Савеза;  

  
Ад. 1. 

 

 Лазар Попара је доставио приговор на критеријуме Конкурса за доделу 
19.000,00 динара полазнику течаја за алпинистичког инструктора и да му је 
непознато на ком састанку су ти критеријуми усвојени. Секретаријат се обавезао да 

ће обавити разговор са председником комисије за алпинизам и експедиције Исом 
Планићем. 

Ад. 2. 
 

На иницијативу Извршног одбора општине Сремски Карловци обављени су 

разговори ради издавања књиге са текстовима покојног Радивоја Ковачевића. 
Приређивач књиге би био Савез, а издавач опшина Сремски Карловци. 
 

Ад. 3. 
 
 По приговору Лазе Попаре на критеријуме  за Конкурс за доделу 19 000 динара 

полазнику течаја за алпинистичког инструктора, обављен је разговор са 
председником комисије за алпинизам и експедиције Исом Планићем. Председник 
комисије сматра да је све урађено са циљем унапређења алпинизма у Војводини. Да 

је Попара редовно позиван како на састанке комисије тако и на сва организована 
пењања, али се ретко одазивао па је вероватно због тога и настао проблем. 
Председник комисије је потврдио да ретко иде на састанке Кординационе комисије за 

алпинизам и експедиције ПС Југославије, јер нико не извршава преузете обавезе које 
су на састанцима договорене. 
 Секретаријат је одлучио да се обрати комисији за алпинизам и експедиције са 

циљем да се од њих добије став комисије по питању приговара Лазе Попаре. 
 

Ад. 4. 

 
 На 26. Планинарском маратону на Фрушкој гори учествовало је 8 124 
маратонца. Од тога је на циљ стигло 7 627 учесника. 

 На 3 сусрету планинара на Делибладском песку било је 30 учесника. 
 Лајош Балинт нас је известио да ће се Изложба планинарске фотографије и 
дијапозитива реализовати у октобру месецу. Такође нас је известио да крајем јуна је 

планирано отварање вештачке стене у Бачкој Тополи. 
 Владимир Банић нас је известио да ће се Дунавске чаролије реализовати од 1. 
до 3. августа 2003. 

 

 

 


