
З А П И С Н И К; 
 
 Са редовне Скупштине Планинарско-смучарског Савеза Војводине одржане 

24.марта 2001. године у сали планинарског Савеза Новог Сада са почетком у 

11,00. 
ПРИСУТНИ: ПСД “Пензионер “, Нови Сад; ЖПСД  “Бачка “, Б. Топола; ЖПСД  

“Зрењанин “, Зрењанин; ПСД  “Железничар “, Нови Сад; ПСД  “Поштар “, Нови 
Сад; ПСД  “Железничар “, Шид; “ПСД Борковац “, Рума; ПСД  “Др Лазар 

Марковић “, Ириг; ПСД  “Змајевац “, Врдник, ПСД  “Железничар “, Вршац; ПД  
“Занатлија “, Нови Сад; ПСД  “Вршачка кула “, Вршац; ПСД  “Нафташ “, Нови 

Сад; ПСД  “Железничар “, Инђија; ПСД  “Зорка “, Суботица и Савез 
планинарских Друштава града Новог Сада. 
ГОСТИ: Влада Поповић (Планинарски Савез Србије) 

 
Пошто је од броја Друштава који су купили маркицу у 2000. години (25 

Друштава) присутно 64%, Скупштина може пуноважно да ради. 
 
Дневни ред Скупштине који је достављен Друштвима у позиву за 

Скупштину, једногласно је усвојен без допуне. 
Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 
1. Избор радних тела Скупштине 
2. Извештај о раду Савеза у 2000. години. 
3. Финансијски извештај; 
4. Извештај Надзорног одбора за 2000. 
5. Извештај Већа части за 2000. 
6. План рада и финансијски план за 2001. 
7. Проглашење нај-активнијег Друштва Савеза за 2000. год. 
8. Додела Плакете Савеза за 2000. годину. 
9. Разно 

Ад. 1. 
 
 Скупштина је једногласно изабрала у радно председништво: Александара 

Дамјановића /председавајући/, Љубицу Грачанин и Немању Петаковића. 
 За записничара: Миливоја Ердељана 

 За овераче записника: Боривоја Вељковића и Драгана Ћирића 
 

Ад. 2. 

 
 Председник Савеза не чита извештај о раду Савеза у 2000. години пошто је 

достављен Друштвима раније, већ само констатује да је програм готово у целости 
реализован. Домаћини организатори планинарских акција и оријентационих 
такмичења уложили су изузетно пуно труда и рада у организацију, што је одраз 

одличне организације, а број учесника на акцијама и такмичењима био је у 
великом броју. Сам Савез је успешно радио захваљујући тимском раду, односно 

великом броју планинара на чије је разумевање Савез наишао. Слободно се може 
констатовати да је одлична сарадња између Савеза и Друштава и између самих 

Друштава/Клубова. 
 Остао је још увек велики проблем нерешеног статуса  наших планинарских 
објеката, али то би морало да се решава или на Савезном или Републичком  

нивоу као и бенефиције планинарској организацији у превозним средствима. 
 У дискусији је констатовано да је Савез добро радио и поред свих тешкоћа 

у којима се налазимо. 



 Извештај је једногласно усвојен. 

 
Ад. 3. 

 
 Председник Савеза  извештава да достављени финансијски извештај за 

2000. је само један мањи део финансијске реализације, јер највећи део 
финансијског плана Савеза је реализован захваљујући спонзорима, донаторима 
од којих је добијен разни материјал или добровољном раду и услугама људи на 

чије смо разумевања наишли. 
 Извештај је једногласно усвојен. 

 
Ад. 4. 

 

 Извештач Надзорног одбора Емил Половина извештава да је Надзорни 
одбор извршио 22.2.2001. године увид у финансијско пословање Савеза и није 

установио никаквих неправилности. 
 

 

Ад. 5. 
 

 Председник Већа части Ђуро Млађен је у стиху поднео извештај: 
Веће части извештава 

Беше спремно да решава 

Све спорове с пуно воље 
Ал небеше куд ћеш боље 

Ни једнога таквога спора 
Да га веће решит мора. 

 

Ад. 6. 
 

 Председник Савеза извештава да је план друштвима раније достављен и да 
се већ почело са реализацијом тог плана. 
 Секретар Савеза је у потребном материјалу поднео финансијски план за 

2001.: 1200-коверата; 10000-папира за копирање; два регистратора; 32 печата 
Фрушкогорске трансверзале; печати Павласовог чота и Масне ћупе, 30 кг фарбе, 

500 Похвалница Савеза; израда дневника за Војвођански пешачки пут; израда 
беxева за Војвођански пешачки пут; 20 дискета; 10 видео трака;100литара 

бензина; слање поште, штампање специјалки  за   оријентациона   такмичења;  
признања    и     пехари    затакмичења, ... 
 Једногласно су усвојени предлози планова рада и финансијски за 2001. 

годину. 
 

Ад. 7. 
 

 Председник Савеза је уручио адекватна Признања за најактивнија Друштва 

у Војводини: 
1. ПСД “Железничар“, Нови Сад 

2. ПСД “Железничар“, Вршац и 
3. ПСД “Поштар“, Нови Сад 

Ад. 8. 

 
 Доајену Војвођанског планинарства Фелдвари Калману који се још 1926. 

год. учланио у ПТД “Фрушка гора“, Н. Сад, а од 1945. активно учествује у 



Планинарском одбору Војводине у оснивању Савеза и планинарских Друштава 

Скупштина је доделила Плакету Савеза као највеће признање овога Савеза. 
 

Ад. 9. 
 

 Констатовано је да се већи акценат мора дати омасовљавању планинарске 
организације и да се мора формирати комисија при Савезу за омасовљавање. 
 Такође је констатовано да планинарству треба дати обавезно такмичарски 

карактер, и да пошто лига Србије у планинарству нажалост није заживела, мора 
се осмислити и реализовати лига Војводине. 

 Одлучено је да се упорније мора ургирати код ПС Србије категоризација 
цене маркица, тј да мора постојати бар три различите цене маркица, за пионире, 
омладинце и чланове, јер тренутна цена маркица и књижица није приступачна 

школској деци. 
 Посебно је дат осврт на начин финансирања планинарског спорта, јер у 

задњих десет година планинарство као и већина спортова не добија никакве 
дотације из државних фондова. Хтели ми то или не морамо се окренути 
савременим токовома финансирања, маркетингу, спонзорству и донаторству. 

 Скупштина је једногласно одлучила да се редовна изборна Скупштина  
Савеза закаже за почетак 2002. године, а да се  на јесењем заседању Управног 

одбора Савеза укључе сва друштва и да се том приликом изнесу предлози за 
кандидате за Органе и комисије Савеза. 

 Скупштини су презентовани Правилници за проглашење 

најактивнијег планинара Савеза и о додели призњања и звања Савеза. 
Скупштина их је једногласно птихватила. 

 Посебно је подржано оснивање комисије за планинско трчање, јер се 
очекује да  би тај нови спорт могао бити веома интересантан за младе. 

Владимир Поповић је поздравио рад Скупштине и позвао да заједнички 

реализујемо програм обележавања 100. годишњице планинарства у Србији који 
предвиђа богат и разноврстан програм. 

Скупштина завршила са радом у 13,30 часова. 
 
 

 

 


