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 са 16/5. састанак Секретаријата Управног одбора Планинарско-смучарског 

савеза Војводине одржаног 1.4.2011. године у канцеларији  савеза. 

ПРИСУТНИ: Миодраг Јововић, Исо Планић и Миливој Ердељан; 
 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Састанак са члановима Пењачког клуба Пентракс, Кикинда   
 

Ад.1. 
 

Секретар савеза подноси извештај са састанка: 

Састанак је одржан 31.3.2011. у 20. часова на Еко пумпи у Кикинди. Састанку 

присуствовали: Исо Планић, Миливој Ерељан, Лаза Радивојац и Бранко Грбанушић.  

Проблем је настао када је професор физичког васпитања Бранко Грбанушић хтео да 

монтира постојећу која је била монтирана у једну од малих сала спортског центра у 

Кикинди И која је демонтирана из спортског центра када је он престао бити директор тог 

центра. Стена је била напољу и сада је зарђала, а украден је и део цеви. Према речима 

Бранка он је средио да се стена направи и коштала је око 500000.00 динара. Ако сам 

добро разумео град ју је направио или неко од градскух служби. Бранко хоће да је 

монтира у своју школу, јер он ту држи додатне часове ваннаставне активности, како он 

каже школицу и хоће да употпуни садржај својој школици. Већ се договорио са Николом 

Толицким да он обучава на вештачкој стени. Ако се не варам Лаза није баш у неким 

сјајним односима са Николом Толицким. 

Проблем је што Лаза неће дада благослов за постављање те стене у фискултурној 

сали те школе, јер њему та стена неби ништа користила, није ни за такмичење, а није ни 

за тренинге, а сматра када се буде поставила та стена у Сали, да град неће клубу никад 

поставити и изради одговорајућу стену, јер ће град сматрати да у Кикинди има стена под 

кровом. Он условљава Бранка да ако постави стену у сали, обезбеди да му се за клуб 

изграде болдер испод трибина, негде око спортске хале. Разумео сам да је на отвореном. 

Проблем је што је тај простор јако запуштен и неуређен. 

Што се тиче стене неко ју је очистио и мислим офарбао и скратио за пола метра по 

захтеву Бранка. Односно врше се припреме за монтирање стене у салу. Неки архитекта 

или таконешто који је стено И пројектовао, сада је извршио измене, односно корекције 

стене. Оба пута бесплатно, али сада тражи да му се нешто плати. 

Нисам разумео ко треба да монтира стену у школи, али мислим да има неке везе са 

оном фирмом (Бркљач, Кикинда), којој смо пребацили 40000 динара 18.10.2010. по 

захтеву председника комисије за спортско пењање ПССВ Лазе Радивојца. 

Ту се још помињало да им је неко тражио, али не знам ко и по чијем захтеву, 400000 

динара за темеље и монтажу вештачке стене испред хале. 

Оно што ја мислим јесте да Бранко хоће да покупи стену за себе и да је користи за 

свој бизнис, а Лаза га не интересује, односно спортско пењање. 

Председник савеза је преузео је обавезу на се бе да ће уз помоћ председника 

општине Кикинда разрешити проблем 

    

 

 
 


