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З А П И С Н И К: 
 
 Са редовне изборне скупштине Планинарско-смучарског савеза Војводине 

одржане 2.фебруар 2002. године у сали Спортског савеза Војводине са почетком у 

11,00 х. 
ПРИСУТНИ: ЖПСД  “Бачка”, Б. Топола; ПСД ”Змајевац”, Врдник; ПСД ”Железничар”, 

Вршац, ПСД ”Вршачка кула”, Вршац; ЖПСД  “Зрењанин”, Зрењанин; ПСД 
”Железничар”, Инђија; ПСД ”Др Лазар Марковић”, Ириг; ПСД ”ГСП”, Нови Сад; ПСД 

”Занатлија”, Нови Сад; ПССК ”Инстел”, Нови Сад; ПСД ”Нафташ”, Нови Сад; ПСД 
”Пензионер”, Нови Сад; ПСД ”Поштар”, Нови Сад; ПСД ”Кота”, Нови Сад; ПСД 
”Железничар”, Нови Сад; ПСД ”Црвени чот”, Петроварадин; ПСД ”Борковац”, Рума; 

ПСК ”Сириг”, Сириг; ЖПСД ”Др Радивој Симоновић”, Сомбор; ПСД ”Стражилово”, Ср. 
Карловци; ПСД ”Зорка”, Суботица; ПСД ”Железничар”, Шид и савез планинарских 
Друштава града Новог Сада. 

 
 Председник планинарско-смучарског савеза Војводине Александар Дамјановић 
поздравио је присутне делегате и предложио следећи: 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

1. Избор: 

a) радног председништва, 
      б)   овераче записника, 

v) записничара, 

g) верификационе комисије; 
2.  Усвајање пословника; 
3. Подношење и усвајање извештаја; 

а)  извештај о раду савеза у току 2001, 
б)   финансијски извештај за 2001, 
v) извештај Надзорног одбора за 2001, 

g) извештај Већа части за 2001, 
д) извештај о раду савеза за 1998-2001. 
е) Дискусија и усвајање извештаја. 

4. Проглашење најактивнијих друштава и   појединаца савеза  за 2001. годину; 
5.  Додела Плакете савеза за 2001; 
6. Избор органа савеза: 

a) председника савеза, 
b) подпредседника савеза, 
v) секретара савеза, 

g) чланове Управног одбора, 
d) Надзорни одбор, 
e) Веће части, 

7. Усвајање: 
a) плана активности за 2002. 
b) Финансијског плана за 2002. 

8. Одлука о именовању лица овлашћеног за засупање и 
    предсављање; 
9. Одлука о овлашћеном лицу за подношење измена; 

10. Разно. 
 

 Дневни ред је једногласно усвојен. 
 

Ад. 1. 

 
 На предлог председника скупшина је једногласно изабрала: 
Радно председништво: Александар Дамјановић (председавајући), Светлана 

Теофанов и Валтер Гачуф. 
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Оверачи записника: Марина  Сватлик и Драган Ћирић 

Записничар: Миливој Ердељан 
Верификациона комисија: Љубомир Попов (председник), Стева Радујковић и 

Љубица Грачанин 
 

Ад. 2. 

 
 Скупштина је једногласно усвојила пословник о раду Скупштине 
 Верификациона комисија је известила да је на основу достављених пуномоћи 

утврдила да Скупштина може да пуноважно ради. Од 26 друштава који су купили 
маркицу у 2001. години присутно 23 (82,14%), односно од  36 позваних делегата 
присуствује 31. 

Ад. 3. 
 
а) Председник савеза је у кратким цртама поднео извештај о раду савеза у 2001, 

јер је комплетан извештај достављен радије делегатима. 
б) Секретар савеза је известио да због усвајања новог финансијског закона, 

рачуновоство Спортског савеза Војводине није израдило завршни рачун савеза 

за 2001, па због тога није могуће поднети извештај. 
в) Председник Надзорног одбора је известио да прегледом документације није 

утврђена никаква неправилност у раду савеза у 2001..  

Председник је предложио да скупштина овласни Управни одбор савеза да 
усвоји и поднесе завршни рачун надлежним органима. 

г) Председник Већа части је у стиху поднео извештај за 2001: 

Веће части извештава 
Беше спремно да решава 
Све спорове с пуно воље, 

Ал не беше, куд ћеш боље, 
Ни једнога таквог спора 
да га Веће решит мора 

д) Председник савеза и ако је извештај о четворогодишљем раду савеза 
достављен свим делегатима раније у кратким детаљима напоменуо да поједине  
моменте у раду савеза: да се савез у протекле четири године финансирао из 

донаторства и спонзорства (без сигурних извора финансирања), да је имао 
одлучну сарадњу са друштвима, да су програми савеза сваке године готово у 
потпуности реализовани. Да се сигурно могло можда и више урадити, али у 

датим условима и заинтересованости компетентних планинара  можда урађено и 
више него што је реално и могуће. 

е) Дискусија: 

- Да је савез добро радио, 
- Да би савез требао да штампа своје маркице, 

- Да би савез треба да се учлањи у међународну планинарску  организацију,  
- Да  би савез требао све више да посвећује пажње планинарима спортски речено 

из прве лиге,  

- Да треба наставити са спортским карактером у планинарству, али никако 
заборавити да је планинарство нешто више од спорта, 

 Извештаји су једногласно усвојени, а Управни одбор се овластио да усвоји и 

поднесе завршни рачун савеза. 
 

Ад. 4. 

 
 савез већ неколико година ради на такмичарском делу у планинарству. Ове 
године проширен је број категорија за такмичење, а председник савеза је уручио 

заслужене дипломе следећим друштвима и појединцима: 
Најактивније друштво: 
1. ПСД ”Зорка” Суботица 

2. ПСД ”Железничар” Нови Сад 
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3. ПСД ”ГСП” Нови Сад 

 
Друштво са најбољом прганизацијом: 

1. ПСД ”Железничар” Вршац 
2. ЖПСД ”Зрењанин” Зрењанин 
3. ПД ”Занатлија” Нови Сад 

 
Најактивнији планинар -јуниор 
1. Тибор Миглинци ПСД ”ГСП”, Нови Сад 

 
Најактивнија планинарка -сениорке 
1. Марина Светлик ПСД ”ГСП”, Нови Сад 

2. Марица Ступар ПСД ”Нафташ”, Подружница ”Северни Банат”, Кикинда 
3. Гордана Јанковић ПСД ”Железничар”, Вршац 
 

Најактивнији планинар -сениори 
1. Милан Бунчић ПСД ”ГСП”, Нови Сад 
2. Богдан Бобић ПСД ”Нафташ”, Нови Сад 

3. Бошко Сурла ПСД ”Нафташ”, Подружница ”Северни Банат”, Кикинда 
 
Најбоље рангирани алпиниста у 2001. по пењачким картонима: 

1. Лазар Попара ПСД ”Железничар”, Нови Сад 
2. Виктор Стеинфелд  ПСД ”Зорка”, Суботица 
3. Бела Торде ЖПСД ”Зрењанин”, Зрењанин 

 
Ад. 5. 

 

 Највеће признање савеза Плакету председник савеза  је уручио уз прикладне 
речи из његове планинарске биографије Божидару Бати Грујићу. 
 

Ад. 6. 
 
а) Председник савеза извештава да је Управни одбор савеза на основу приспелих 

предлога од чланица савеза, водећи рачуна о регионалној заступљености и уз 
консултације са предложеним председником савеза саставио предлог кандидата 
за Председника, потпредседника, секретара и члаве Управног одбора савеза: 

Милан Бреберина, председник; 
Милан Бунчић, потпредседник; 
Миливој Ердељан, секретар 

Владимир Банић, члан; 
Исо Планић, члан; 

Раде Радичевић, члан; 
Љубомир Попов, члан; 
      Пошто није било других предлога, председник ппредлог Управног одбора је 

ставио на гласање који је једногласно усвојен са 31 гласова.  
д) По истом принципу Управни одбор је израдио и предлог кандидата чланова 

Надзорног одбора. Председник савеза је ставио следећу листу за чланове 

Надзорног одбора на гласање: Емил Половина, Јелица Банић и Душан Томић. 
     Једногласно са 31 глас су изабрани предложени кандидати. 

е) По истом принципу Управни одбор је израдио и предлог кандидата чланова 

Већа части. Председник савеза је ставио следећу листу за чланове Већа части 
на гласање: Ђуро Млађен, Драган Лалић и Мирослав Влаовић. 
     Једногласно са 31 глас су изабрани предложени кандидати. 

 Новоизабрани председник савеза Милан Бреберина се захвалио у име 
изабраних и изложио дугорочан план рада савеза: 
- Прерастање Билтена Путник у часопис, 

- ТВ емисија о планинарству на телевизији која покрива већи део Војводине, 
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- Отварање Музеја, 

- Реализација експедиције Еверест 2006 и нових експедиција, 
- Школовање кадрова, 

- Оспособљавање кадрова за инструкторе, 
- Укључивање савеза у фондове у надлежног министарства, 
- Формирање маркетишке агенције, 

- Давање значају знаменитим планинара, 
- Издавачка делатност, 
- Израда планинарских карата, 

- Организација нових акција, 
- Планинарски бал, 
- Категоризација планинарства, 

- Отварање великог централног дома на Поповици, 
- Израда вештачких стена и вежбалишта, 
- Сурадња са Националним парком 

Ново изабрани председник савеза преузео је место председавајућег у радном 
председништву. 

Ад. 7. 

 
а) Пошто је план рада савеза за 2002. раније достављен делегатима, председник 

га је одмах ставио на гласање. Једногласно је усвојен 

б) Секретар савеза је у потребном материјалу који је неопходан за несметан рад 
савеза поднео финансијски план за 2002. 
Финансијски план је једногласно усвојен. 

 
Ад. 8. 

 

 На основу члана 41.  Статута савеза Скупштина савеза овлашћује председника 
савеза Милана Бреберину (ЛК:442072/98 Н. Сад; ЛБ:0311949800089) са станом у 
Новом Саду,  Бул. Ослобођења бр. 28 да заступа Планинарско-смучарски савез 

Војводине. 
 

Ад. 9. 

 
 Скупштина савеза једногласно је одлучила да овласти секретара савеза 
Миливоја Ердељана (ЛК: 443808/98 Н.Сад; ЛБ:2109964800102) са станом у Новом 

Саду, у улици Сентандрејски пут 91 за подношење измена. 
 

Ад. 10. 

 
  Председник савеза је уручио Александру Дамјановићу и Нади Дамјановић 

уручио Златну значку савеза. 
Скупштина завршила са радом у 13,30 часова. 

 

 


