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ИЗВЕШТАЈ ПЛАНИНАРСКО-СМУЧАРСКОГ САВЕЗА 

ВОЈВОДИНЕ ЗА 2000. ГОДИНУ 
 

 Задња година XX века је за нама. Не поновила се. Пуно, пуно рада труда, 

ентузијазма је уграђено у 2000. годину. Нажалост и за најосновније ствари 

морали смо много времена уложити да би биле одрађене, урађене или 

обезбеђене. Ипак и поред свих тешкоћа на које смо наилизили, на све мање 

разумевања како међу спонзорима, донаторима тако и међу планинарима (за 

добровољни рад) успели смо да рад Савеза задржимо на нивоу из предходних 

година, а можда, сигурно и да га унапредимо, обогатимо. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИНАРСТВО 

 

 Календар акција које је Савез реализовао: 

- Обележавање 100 год. од рођења Јосифа Паквора - 35 учесника 

- 5. Сусрет планинара Војводине у част Дана жена на Змејевцу - 584 учес. 

- Обележавање 20. год. од смрти Новице Ћирића и Јосипа Ертла -  73 учес. 

- 23. Планинарски маратон на Фрушкој гори - 6529 учесника 

- 1. Сусрет планинара на Обедској бари - 87 учесника 

- 17. Изложба планинарске фотографије и дијапозитива у Б. Тополи 

- 8. Сусрет планинара на Царској бари - 111 учесника 

- 3. - Ноћни успон на Кров Војводине - 200 учесника 

- Арарат 2000 - 4 учесника 

- 6. Слет планинара Војводине - 175 учесника 

- 15. Успон на Гудурички врх - 150 учесника 

- 26. Палићки Сусрети - 217 учесника 

- Отварање Занатлијског планинарског пута по Фрушкој гори - 60 учесника 

- 20. Ноћни марш - 102 учесник 

- Обележавање 18. годишњице пешачења у природи - 101 учесник 

- Обележавање 70 год. од смрти Душана Спирте - 29 учесника 

 

 Пошто се навршило 70 година од како је 1930. започето у Фрушкој гори 

маркирање стаза разним бојама и 60 година како је први пут маркиран Вршачки 

брег обновљене су маркације на стазама : Раковац - Салаксија - Змајевац (жута), 

Черевић - Осовље (црна); Мала Тестера - Црвени чот (жута). 

 

 Из плана ПССВ за 2000. годину нису реализоване: 

- 2. Доситејевим стазама /ПСД “Др Лазар Марковић“, Ириг/ -  нисмо добили 

никакав извештај од организатора 

- Поход у Бугарско горје - није било доста заинтересованих 

- Успон на Пелистер  /ЖПСД “Др Радивој Симоновић“, Сомбор/ - нисмо добили 

никакав извештај од организатора 

 

План акција за 2001. годину: 

- 2. викенд фебруара - Излет посвећен 10-то годишњици од смрти Федора 

Киселичког /ПСД “Железничар”, Нови Сад 

- 2 викенд марта - 6. Сусрет планинара у част Дана жена на Змајевцу  

/ПСД “Змајевац”, Врдник/ 

- 2 викенд априла - Сусрет планинара на Делиблатском песку  

/ПСД “Железничар”, Панчево/ 

- 3 викенд априла - Обилазак западног дела Фрушкогорске трансверзале  

/ПСД “Нафташ“, Нови Сад/ 
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- 2 викенд маја - 24. Планинарски маратон на Фрушкој гори 

- 4. викенд маја - 2. Сусрет планинара на Обедској бари  

/ПСД “Борковац”, Рума 

-  2. викенд јуна – 7. Слет пла. Војводине и 9. Сусрет планинара на Царској бари 

/ЖПСД “Зрењанин”, Зрењанин 

- јуни – 18. Изложба планинарске фотографије и дијапозитива у Б. Тополи  

/ЖПСД “Бачка”, Б. Топола 

- 3. викенд јула – 4. Ноћни успон на “Кров Војводине”   

/ПСД “Железничар”, Вршац/ 

- 4. викенд августа – 3. Дунавске чаролије /ПСД “Железничар”, Инђија/ 

- 2. викенд септембра - Обилазак источног дела Фрушкогорске трансверзале 

/ПСД “Нафташ“, Нови Сад/ 

- 4. викенд септембра – 16. Успон на Гудурички врх  

/ПСД “Вршачка кула”, Вршац/ 

- 1. викенд октобра – 2. Доситејевим стазама /ПСД “Лазар Марковић”, Ириг/ 

- 2. викенд октобра – 27. Палићки сусрети /ПСД “Зорка”, Суботица/ 

- 1. викенд новембра – 21. Ноћни марш /ПСД “Поштар”, Нови Сад/ 

- 2. викенд новембра - Обележавање 19. годишњице пешачења у природи  

/ПСД “Железничар”, Нови Сад/ 

- 2 викенд децембра - Излет посвећен 30-то годишњици од смрти Пере Деђанског 

/ПСД “Поштар”, Нови Сад 

 

КОМИСИЈА ЗА АЛПИНИЗАМ И ЕКСПЕДИЦИЈЕ 

 

 Током зимске пењачке сезоне од 28.11.1999. до 30.4.2000. године комисија 

за алпинизам и експедиције се бавила сложеним организационим проблемима 

алпинизма у Војводини. Током бројних контаката и консултација и на састанку 

26.2.2000. договорени су ставови по питању вођења пењачке документације, 

јединственог пењачког картона и организације три алпинистичке секције у 

Војводини: у Новом Саду, Суботици и Вршцу. Ови послови су углавном 

реализовани. Успостављена је сарадња са пењачким клубом “Адреналин“ из 

Новог Сада и “Паук“ из Суботице и подстицан је развој алпинизма у Зрењанину, 

Сомбору и другим срединама. Током ове године су прегледана и процењена 

алпинистичка вежбалишта на Фрушкој гори и Вршачким планинама, констатовано 

је (још једном) да су  недовољна и назадовољавајуће уређена где највише 

недостају и где за то има могућности. Највећи успех на овом пољу је показао 

пењачки клуб “Адреналин“ који је привремену “стену“ представио грађанству на 

Новосадском сајму у октобру месецу. У Суботици се отпочело са изградњом 

трајног вежбалишта у затвореној сали те се очекује да ће у 2001. години 

суботички алпинисти добити вежбалиште. Током зимске пењачке сезоне није 

реализован планом предвиђен зимски алпинистички течај на Дурмитору. Иако је 

12 планинара и алпиниста из Војводине било спремно да крену на течај, акцију је 

отказала КА ПС Црне горе. која је требала да води течај. Током зимске сезоне 

алпинисти из Новог Сада и Суботице су се пењали на Столу крај Бора (децембар 

1999.), Сувој планини (јануар 2000.) и на вежбалиштима. У летњој пењачкој 

сезони су остварени бољи резултати иако предвиђени план није реализован до 

краја. Због малог броја заинтересованих отказано је предвиђено путовање у 

Бугарску. Наши пењачи су у организацији АС Нови Сад и Суботица у више 

наврата одлазили на Стол крај Бора (јун, јул, август), Овчарско-кабларску 

клисуру (мај, јун, новембар) и Орјен (јули) где су пењали добро познате смери до 

оцене смери пет. На Орјену су рађене и практичне вежбе из спелеологије. На 

вежбалиштима на Вршачким планинама и Фрушкој гори су активне све секције и 
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клубови, а најактивнији су били чланови пењачког клуба “Адреналин“ из Новог 

Сада. 

 Чланови КА Лазар Попара (Нови Сад) и Исо Планић (Суботица) са 

Кривошија Феликсом (Суботица) и Сабо Тенки Карољем (Сента) су учествовали у 

августу 2000. у међународној експедицији на Арарат (5134 м) у Турској и 

освојили врх. 

 Планинарима заинтересованим за алпинизам предложено је да похађају 

летњи алпинистички течај којег је од 1. до 5.11.2000. организовао АОБ али је 

због кратког рока за пријаву (касне најаве) на њему учествовао један планинар 

из Зрењанина. 

 У 2000. години двојица војвођана Драган Јаћимовић (Панчево) и Горан 

Ферлан (Рума) су учествовала у међународној комерцијалној експедицији на Монт 

Еверест и том приликом 26.5.2000. године Драган Јаћимовић се као први из 

садашње Југославије попео на Еверест, док је Горану веома мало недостајало био 

је на 8650 м. 

 

КОМИСИЈА ЗА ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

 Комисија за оријентацију ПССВ је током 2000. године спровела предвиђени 

програм обуке из топографије и оријентационог трчања, планинарима, члановима 

извиђачке организације, бициклистичком клубу Фанатик, студентима географије 

при истраживачком центру др Јован Букуров и студентима треће године 

Факултета за физичку културу у Новом Саду. И поред значајне и обимне 

активности, није у потпуности спроведена едукација (инструктори, учитељи, 

тренери) у планинарским друштвима у Војводини, нити је био довољан број 

заинтересованих да би се иста спровела на једном месту (Поповица, Главица). 

 Ради практичне обуке је издата и нова спортска топографска карта Главица 

у размери 1:10 000/5м, која је обухватила терен око планинарског дома 

Занатлија, од куће АД Хлеб на северу, Црног чота на југу, шумарске куће, 

хангара и стајалишта аутобуса на путу Нови Сад - Венац на западу. Разноврсност 

рељефа овога дела Фрушке горе, пружа бројне могућности како у обуци 

почетника тако и врхунских спортиста у оријентационом трчању. 

 Завршен је и теренски рад на карти Новога Сада - Штранд, која обухвата 

терен од факултета, преко ђачког игралишта до купалишта Штранд и лиманског 

парка. 

 У периоду од фебруара до априла месеца спровођена је континуирана 

обука напредних оријентираца на теренима Фрушке горе три пута недељно. 

 Од оријентационих такмичења у сарадњи са матичним клубовима одржан је 

16. априла Стражиловски куп и 2. новембра, промотивна трка Новог Сада 2000. 

Такмичење за Стражиловски куп се уједно бодовало за пролећно првенство 

оријентираца Војводине и по категоријама је  спроведено сходно расположивом 

кадру у нашој покрајини. Промотивна трка Нови Сад 2000. је била организована у 

склопу доласка 60 оријентираца из пет европских земаља и Новог Зеланда у 

Југославију под вођством светског промотера оријентиринга П.О. Бенгстона. Сем 

страних такмичара окупило се и 40 оријентираца из наше земље, који су врло 

успешно парирали страним такмичарима. У оквиру посете је организован 

обилазак Петроварадинске тврђаве и пријем у градској кући у Новом Саду. 

 И ове године, војвођански оријентирци су чинили окосницу југословенске 

репрезентације у оријентацији, која је наступила на Европском првенству у 

Украјини и Балканијади у Бугарској. То су код јуниора Шарић Петар 

(Стражилово) и Насе Соња (Нови Сад) а код сениора Дућак Игор, Бауер Драгиша, 

Радојчић Душко, Матуски Влада и Шкорић Зоран и код сениорки Живковић 

Драгана, сви из АОК Нови Сад. 
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 У југословенској лиги оријентације, горе наведени такмичари се налазе 

међу три водећа а најуспешнији клуб, поново је био Нови Сад. Колико је 

супериорност наших оријентираца на југословенском такмичарској сцени 

илуструје да је на нашем најстаријем ноћном оријентационом такмичењу 

одржаном на Авали, поводом Дана ослобођења Београда, прво место освојила 

екипа планинара челезничара (Нови Сад), а друго и треће оријентирци АОК Нови 

Сад. 

 

План рада за 2001. годину: 

 

 Комисија за оријентацију ПССВ тежиће у 2001. години да реализује 

програм едукације што већег броја инструктора оријентације, који ће чинити 

основу развоја оријентационог спорта при планинарским друштвима. У том 

смислу су и предвиђени следећи течајеви: 

- јануар - Курс из основне топографије- Планинарски дом на Стражилову; 

- Фебруар - Основе спортске оријентације (први део) - Планинарски дом 

Железничар на Поповици; 

- Март - Основне спортске оријентације (други део) - Планинарски дом Занатлија 

под Главицом; 

- Јули - Летња школа спортске оријентације (први део) - Тестера 

- Август - Летња школа спортске оријентације (други део) - Врдник 

 Оријентациона такмичења за наслов најбољих оријентираца у мушкој и 

женској категорији (пионира, кадета, јуниора, сениора и ветерана) Војводине 

спровешће се кроз лига систем од три такмичења: 

- Април - Пролећни куп Војводине- Рохаљ базе. Организатор ОК “Нештин” 

- Јули - Летњи куп Војводине- Летенка. Организатор ОК “Нештин” 

- Октобар. Јесењи куп Војводине- Главица. Организатор ОАК “Нови Сад” 

 Учешће на међународним оријентационим такмичењима: 

- 14-16.4. - Пошташ куп (Мађарска) 

- 29.4. - 1.5. - Мечек куп (Мађарска) 

- Октобар - Куп Македоније. Прилеп (Македонија). 

 Издавање: Приручник из оријентације за почетнике и књига “Корак испред 

бусоле”. Припрема монографије о планинарско оријентационим такмичењима у 

Војводини од 1949. године до данас. 

 

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН ПУТНИК 

 

 У 2000. години ПУТНИК је изашао на 140 страна у седам бројева. Имао је 

36 сарадника и објављених 84 текстова. Сарадници су били: Аврамов Неда, 

Балинт Лајош, Банић Јелица, Банић Владимир, Бреберина Милан, Божидар 

Вељковић, Бугарски Беба, Вукајлов Ракела, Вељковић Боривоје, Гачуф Валтер, 

Грачанин Љубица, Дамјановић Нада, Дамјановић Александар, Ердељан Миливој, 

Илић Александар, Кривошија Феликс, Ковачевић Радивој, Кондић Владимир, 

Настасић Миливој, Ненин Ђорђе, Н.Љ, Планић Исо, Попара Лазар, Попов 

Љубомир, Попржен Јелена, Попржен Горан, ПСД Вршачка кула, Вршац, Рајков 

Катица, Савановић Душан, Станковић Борислав, Старчевић Душан, Стевановић 

Борислав, Томић Бранислава, Ћирић Драган, Хорват Роберт, Штефан Сања. 

 Посебно је похвално што су се планинарска друштва одлашавала у 

дневним новинама (Дневнику, Гласу, Вечерњим новостима, Политики, Темпу, 

Сомборским новинама, Зрењанинским новинама, Вршачким вестима) и на 

телевизији и радију и то са доста дугим трајањем. 
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КОМИСИЈА ЗА ФРУШКОГОРСКУ ТРАНСВЕРЗАЛУ 

 

 Нажалост комисија  у 2000. години није оправдала своје постојање. Ништа 

од предвиђених послова на уређењу Фрушкогорске трансверзале није одрађено. 

У 2001. ПССВ ће посебно апеловати на рад ове комисије, јер је потребно 

обновити маркације на траси Фрушкогорске трансверзале, израдити печате са 

аутетичним ликом контролне тачке и издати водич по Фрушкогорској 

трансверзали и све то одрадити то обележавања 50-то годишњице Фрушкогорске 

трансверзале. 

  

 Фрушкогорску трансверзалу у 2000. години су обишли: 

 

2781 40 29.2.2000. Мирослав Стојановић ПСД “Нафташ“, 

 Нови Сад 

2782 41 20.4.2000. Нада Дамјановић ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2783 42 20.4.2000. Александар 

Дамјановић 

ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2784 45 3.5.2000. Милорад Обрадовић ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2785 46 19.5.2000. Тугомир Јеловац ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2786 47 3.8.2000. Цветин Ристановић ПСД “Поштар”, 

 Нови Сад 

2787 48 26.8.2000. Никола Радосављевић ПСД “Нафташ“, 

Нови Сад 

2788 49 26.8.2000. Мирослав Стојановић ПСД “Нафташ“, 

Нови Сад 

2789 51 21.9.2000. Илија Радић ПСД “Занатлија”, 

Нови Сад 

2790 52 15.10.2000

. 

Роберт Хорват ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 

2791 53 28.11.2000 Олгица Маринчић ПСД “Железничар”, 

 Нови Сад 

2792 54 12.12.2000 Александра Пивнички-

Вујичић 

ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2793 55 12.12.2000 Стеван Мркушић ПСД “Железничар”, 

Нови Сад 

2794 56 12.12.2000 Марјан Цвејин ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2795 57 12.12.2000 Драгомир Попов ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2796 58 12.12.2000 Томо Бркић ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2797 59 12.12.2000 Марта Јовановић ПСД “Железничар”, 

 Нови Сад 

3798 60 12.12.2000

12.12.2000 

Драгана Прошић ПСД “Железничар”, 

 Нови Сад 

2799 61 12.12.2000 Горан Зубић ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2800 62 12.12.2000 Угљеша Петковић ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 
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2801 63 12.12.2000 Ђорђе Микалачки ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2802 64 12.12.2000 Владимир Вујачић ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2803 65 12.12.2000 Ђуро Млађен ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2804 66 12.12.2000 Дмитар Млађен ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2805 67 12.12.2000 Славуј Нинков ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2806 68 12.12.2000 Далибор Добеш ПСД “Железничар”,  

Нови Сад 

2807 69 12.12.2000 Мирослав Стојановић ПСД “Нафташ“,  

Нови Сад 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

 Као и свих досадашњих година Савез није добио ни динара од буџетских 

пара, већ као и досада “у се и у своје кљусе”. Најважније је да смо годину 

завршили позитивно.  

 ПРИХОДИ   РАСХОДИ 

538,51 пренето из 1999.  39597,52 експедиција Анди 

37279,00 уплата Друштава  1798,20 издавање Путника 

40000,00 уплата за Анде  35750,00 уплата ПС Србије 

2180,00 преплата за Путник  463,72 СПП 

79997,51 УКУПНО  77609,44 УКУПНО 

 

Приходи 79997,51  

Расходи  77609,44 

Евидентно    2388,07 

 79997,51 79997,51 

 

 Можда је интересантнији овај други део извештаја који је реализован 

захваљујући спонзорима, донаторима или добровољном раду: 

8160,00 издавање Путника у 2000. год. 

6500,00 1300 коверата  

6500,00 1300 ПТТ маркица  

8000,00 за 2500 км пређених колима  

75000,00 израда плакета (са кутијом) ПССВ  

10000,00 израда сајта савеза 

15000,00 рад на рачунару 

30000,00 штампање књиге 

5000,00 припрема експедиције Анди 2001 

6000,00 израда спомен плоче за Павласов чот 

7000,00 камен, цемент, шљунак, превоз за Павласов чот 

6000,00 видео записи 

10000,00 идејна речења спомен обележја 

5000,00 копирање записника, позива, извештаја 

10000,00 израда карти специјалки 

7000,00 израда диплома за такмичења 

7000,00 израда адекватних признања за такмичења 

222160,00 УКУПНО 
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 Ово је само један ”груб” преглед шта је све урађено захваљујући људима 

на чије смо разумевање наишли. Сигурно смо још доста тога нисмо поменули, а 

међу њима су и сва друштва која су организовала акције из календара ПССВ која 

су у својим местима проналазили спонзоре и донаторе без којих се неби могао 

реализовато план активности. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

 

Архивска грађа У 2000. посебан акценат је дат у прикупљању грађе 

Планинарског маратона на Фрушкој гори у циљу издавања 

књиге поводом 25-то годишњице маратона. 
  

Рад 

канцеларије 

Комплетнан административни рад одвијао се у канцеларији 

савеза у Спортском савезу Војводине. 
  

Израда Израђене су Плакете савеза (највеће признање ПССВ). 
  

Видео архива Ове године смо архиву обогатили само са једном видео-

траком. 
  

Видео 

фестивал 

Рад на припреми одржавању видео фестивала је у току, али 

због недостатка стручних људи остаје успорен. 
  

Видео запис о  

Радивоју 

Симоновићу 

Једна варијанта видео записа о др Радивоју Симоновићу је 

урађена, али због незадовољавајућег квалитета аутора, ради 

се друга варијанта. 
  

Павласов чот 26.11.2000. године откривено је Спомен обележје на 

Павласовом чоту. 

  

Масна ћупа Спомен обележје озидано, остало још уређење околине  и 

постављање клупа од страна Националног парка Фрушка гора 

  

Музеј Нажалост у погледу отварања музеја Војвођанског 

планинарства ништа није урађено, јер према нашој замисли 

музеј би требало отворити у кући у Среској Каменици у којој 

је живео Радивој Симоновић, али нисмо успели да успешно 

реализујемо преговоре о добијању те зграде. 

  

Војвођански 

пешачки пут 

Усвојен правилник. Израђено идејно решење дневника и 

значке/беxа трансверзале. Очекујемо да ћемо у току 2001. 

успешно оштампати и израдити потребан материјал и 

отворити трансверзалу. 

  

Нај-активнији 

члан ПССВ 

Пројекат је у фази усаглашавања правилника. Реално је 

очекивати увођење овог такмичења у 2002. години. 
  

Сарадња Савез је сада већ по традицији одлично сарађивао са својим 

чланицама. 

  

Домови Још увек на нивоу Државе није донесен никакав закон о 

планинарским објевтима, већ је остављено да се од случаја 

до случаја решавају проблеми. 
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Оснивање нових 

Друштава 

18.4.2000. - у Панчеву основан ПСД ”Железничар” 

24.9.2000. - у Новом Саду основан ПСД ”ГСП” 

 

 

БРОЈ КУПЉЕНИХ МАРКИЦА ЗА 2000. годину ПО ДРУШТВИМА 

 

Р.Б Друштво Место Маркице 

01 ЖПСД “Бачка” Б. Топола 20 

02 ПСД “Змајевац” Врдник 116 

03 ПСД “Железничар” Вршац 150 

04 ПСД “Вршачка кула” Вршац 130 

05 ЖПСД “Зрењанин Зрењанин 110 

06 ПСК “Хајдук” Кула 30 

07 ПСД “Железничар” Нови Сад 450 

08 ПСД “Занатлија” Нови Сад 20 

09 ПСД “Југодент Нови Сад 20 

10 ПСД “Медицинар Нови Сад 20 

11 ПСД “Нафташ“ Нови Сад 265 

12 ПСД “Пензионер” Нови Сад 89 

13 ПСД “Поштар” Нови Сад 80 

14 ПСД “Агроном” Нови Сад  

15 ПСД “Орловац” Нови Сад  

16 ЖПСД “Јеленак” Панчево 20 

17 ПСД “Железничар” Панчево 20 

18 ПСД “Еверест 98” Панчево 34 

19 ПСК “Сириг” Сириг 40 

20 ЖПСД “Др Р.Симоновић” Сомбор 150 

21 ПСД “Стражилово” Ср.Карловци 20 

22 ЖПСД “Ђуро Салај” Суботица  

23 ПСД “Зорка” Суботица 263 

24 ПСД “Железничар” Шид 32 

25 ПСД “Борковац” Рума 50 

26 ПСД “Железничар” Инђија 42 

27 ПСД “Лаза Марковић” Ириг 50 

28 ПСД “Кестен” Лединци  

29 ПСД “Црвени чот” Петроварадин 30 

30. Др. “Љубитеља природе” Сента  

 УКУПНО 31.12.2000. 2251 

 

 

 

 
 

 


