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З А П И С Н И К 
 

 са 2. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 
одржане 2.11.2006. ресторану Сокаче у Новом Саду са почетком у 14,00 h.  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Миодраг Јововић, Милан Бреберина, 
Миливој Ердељан,  Исо Планић, Раде Радовановић и Небојша Бошњак. 
ОДСУТНИ: Срђан Кубурић.  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Зоран Вукманов (председник комисије за 
планинарство) 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Боривоје Вељковић (председник Планинарског савеза Србије) 

 
Дневни ред: 

 
1. Извештај о раду Секретаријата, 
2. Извештај комисија Савеза за 2006, 
3. План рада комисија за 2007, 
4. Финансијски план за 2007, 
5. Најактивније друштво и појединац у 2006, 
6. Анекс Правила експедиције Чогори 2007, 
7. Израда књиге “Од крова Африке, до крова”, 
8. Планинарство као рекреација или спорт, 
9. Разно. 

Ад. 1. 
 

Од 7. априла Савез има техничког секретара. Велики проблеми са Спортским 
савезом Војводине – рачуновоство и Управа Спортског савеза Војводине. Управни 
одбор ССВ одлучио је да савези још додатно плаћају чланарину ССВ Одазвали смо се 
сваком позиву да присуствујемо Скупштинама друштава. Помоћ у обнови градског 
савеза – велика опструкција. Помоћ обнови рада друштва Орловац и помоћ при 
оснивању планинарског друштва у Врбасу. Разговор са АОБ око сарадње. Извршена 
је промена лица овлашћеног за заступање и представљање, 

 
Ад. 2. 

 
Сви председници комисија су писмено доставили извештаје о раду својих 

комисија: 
а) Комисија за планинарство – Зоран Вукманов 
б) Комисија за алпинизам и слободно пењање - Исо Планић 
в) Комисија за оријентацију – Раде Радовановић 
г) Комисија за високогорство – Небојша Бошњак 
д) Комисија за Фрушкогорску трансверзалу – Срђан Кубурић 
ђ) Комисија за билтен Путник – Миливој Ердељан 
Одређан је Миливој Ердељан и Зоран Вукманов да контактирају са председником 
комисије за Фрушкогорску трансверзалу – Срђаном Кубурићем у циљу добијања 
извештаја за 2006. и добијања информације о разлозима нереализовања 
обележавања 50 година од отварања Фрушкогорске трансверзале 
Прилог: Извештај о раду комисија за 2006. 

Ад. 3. 
 

 Председници комисија доставили су у писменог форми  план рада комисија за 
2007. годину уз краћа образложења, а Управни одбор их је једногласно прихватио. 
Прилог: План рада комисија за 2007. 

Ад 4. 
Једногласно је усвојен расподеле средстава из редовног буџета АП Војводине: 
комисија за оријентацију 10 % 
комисија за алпинизам; 10 % 
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за Планинарски маратон на Фрушкој гори 12 % 
за експедицију Брод пик 2007. 25 % 
за рад канцеларије; 25 % 
Фрушкогорска трансверзала 5 % 
признања за такмичења 3 % 
издавање књиге 10 % 

Ад. 5. 
 
Одлучено је да се свим Друштвима и клубовима чланичама Савеза упуте обрасци 

за бодовање најактвнијих планинара и Друштва како би благовремено стигли 
попуњени обрасци од Друштава. Бодовање ће се вршити као и ранијих година 

Ад.6. 
 

Вођа експедиције Гашербрум 1&2 2006. Миливој Ердељан дао је краће 
образложење извештаја са експедиције који је уз позив за Управни одбор достављен 
члановима Управног одбора. Једногласно је прихваћен извештај. 

Једногласно је прихваћено да се 2007. организује експедиција на Брод пик висок 
8.047 метара који се налази свега 9 км од врха К 2. Опрему коју смо послали у току 
2006. године каргом из Србије за експедицију Гашербрум 1&2 2006. остаће у 
Пакистану до завршетка успона на К 2 до 2008. године. 

Прилог: Извештај са експедиције Гашербрум 1&2 2006 
 

Ад.7. 
 

Једногласно је прихваћен предлог Миливоја Ердељана са Савез буде издавач 
књиге: “Од крова Африке, до крова”. Одлучено је да се формира редакција за 
издавање књиге у саставу: Миодраг Јововић, Исо Планић и Миливој Ердељан. 
 

Ад.8. 
 

Секретар Савеза Миливој Ердељан подсећа да је прошло 10 година од како је 
планинарство регистровано као спортска грана и да је на том пољу веома мало 
учињено. Често се дешава да морамо да пошаљемо празне обрасце државним и 
покрајинским институцијама, јер једноставно немамо тражене и школоване кадрове. 
Такође смо информисани од Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину да је од 
септембра 2006. године у инспекцији по клубовима и друштвима кренула спортска 
инспекција. Констатовано је да у сарадњи са Планинсрким савезом Србије се мора 
итрадити: Стратегија планинарства. 

Ад.9. 
 
 Одлучено је да поводом обележавања 30 година од отварања Вршачке 
трансвезале Захвалнице савеза се доделе: Гачуф Валтеру, Слободан Марков, Раде 
Радичевић, Коста Костић, Јелена Мирић, Петар Бобић и Веселин Петров. 
 Одлучено је да се на основу предлога ЖПК Спартак, Суботица, додели 
Захвалница савеза Ђорђу Крнајском за израду 4 вештачке стене у Суботици. Његове 
конструкторске способности су од кључне важности. 
 Одлучено је да се Похвалница Савеза додели Драгану Богдановићу за 
допринос формирању ДВД теке савеза.  
Састанак завршен у 15,30 h. 
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PRILOG 1. 
PLAN RADA KOMISIJA PLANINARSKO-SMUČARSKOG SAVEZA VOJVODINE ZA 

2007. GODINU 

 

KOMISIJA ZA PLANINARSTVO  
 

1. 21.1.2007. 7. Pavlasov memorijal – PSD “Poštar”, Novi Sad 
2. 27.1.2007. 6. Svetosavski uspon na Gudurički vrh - PSD "Železničar", Vršac; 
3. 10/11.2.2007. 8. Ultra flesh – PSD “Stražilovo”, Sr. Karlovci 
4. 10.3.2007. 12. Susret planinara u čast Dana žena – PSD “Zmajevac”, Vrdnik; 
5. 28/29.4.2007. 30. Pl. maraton na Fruškoj gori,Organizacioni odbor Maratona; 
6. 13.5.2007. 4.Memorijal “Radivoj Kovačević” - PSD “Stražilovo”, Sr. Karlovci 
7. 26.5.2007. 3. Dositejevi dani – PSD "Dr Lazar Marković", Irig 
8. 9/10.6.2007. 15. Susret planinara u Zrenjaninu - ŽPSD "Zrenjanin", Zrenjanin; 
9. 18/19.8.2007. 10. Simonovićevi dani,  ŽPSD "Dr. Radivoj Simonović", Sombor 
10. 8.9.2007. 5. Bukovački maraton – PD "Vilina vodica", Bukovac 
11. 22/23.9.2007. 9. Dunavske čarolije - PSD "Železničar",Inđija; 
11. 29/30.9.2007. 22. jesenji uspon na Gudurički vrh, PSD "Vršačka kula", Vršac; 

12. 29/30.9.2007. 33. Palićki susreti - ŽPK "Spartak", Subotica; 

13. oktobar 25. Izložba planinarske fotografije - ŽPSD "Bačka", Bačka Topola; 
14. 3/4.11.2007. 27. Noćni marš - PSD "Poštar", Novi Sad; 
15. 11.11.2006. 25. Obeležavanje god. peš. u prirodi - PSD "Železničar", N.  Sad; 

 
 Komisija za planinarstvo: 

predsednik 
Zoran Vukmanov 

 
Комисија за алпинизам и слободно пењање  

 
 Комисија за алпинизам ће у наредној години највећу пажњу поклонити обуци 
кадрова у алпинизму и спортском пењању, стимулисању постизања врхунских резултата у 
алпинистичком спорту и популаризацији и омасовљавању алпинизма. 
 У том циљу ће се са расположивим средствима  приступити изградњи вештачке 
стене у спорском центру на Летенци. Вештачка стена на отвореном простору ће бити 
намењена такмичењима у тежинском пењању и по димензијама ће одговарати 
пропозицијама за ову врсту такмичења. 
 КА ПССВ ће изградити мобилну монтажну вештачку стену висине шест и ширине 
3,5 метара која ће бити мобилна и служиће за популаризацију спортског пењања, 
ревијална такмичења и такмичења у болдерингу. Вештачка стена ће бити постављана на 
планинарским сусретима који су у календару акција ПССВ, на такмичењима у спортском 
пењању и испред планинарских домова на Фрушкој гори и Вршачким планинама. 
 На локалитету Орлово Бојиште опремиће се још једна (четврта) смер за пењање 
која ће бити намењена напредним спортским пењачима. Ако се обезбеде средства 
опремиће се и једна смер за техничко пењање чиме би се вежбалиште комплетирало. Са 
те две нове смери вежбалиште би било опремљено за иницијалну алпинистичку обуку, 
као и за интензивне тренинге. 
  Током лета КА ПССВ у сарадњи са инструктором алпинизма Виктором Штајнфелдом 
организоваће  део алпинистичког  течаја за пењање у сувој стени на пењалишту Орлово 
бојиште. Обуку младих спортских пењача  и полазника течаја за алпинистичког 
приправника ће испред КА ПССВ вршити Радивојац Лаза. Други део течаја ће се 
организовати у сарадњи са КА ПСС. Течај зимске технике ће се организовати у сарадњи 
са КА ПСС. 
 Комисија за алпинизам усваја план Организационог одбора пројекта ''Војвођани на 
Каракоруму'' за експедицију на Броуд Пик. 
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 Поткомисија за бодовање пењачких картона ће и у 2007. години прикупљати 
пењачке картоне и вршити бодовање и рангирање пењача са звањима у алпинизму према 
важећим правилницима КА ПСС.  
 

 Комисија за алпинизам и слободно пењање: 
председник 
Планић Исо 

 
KOMISIJA ZA PLANINARSKU ORIJENTACIJU 

1. KUP “VRŠAC”- PSD ŽELEZNIČAR VRŠAC 15.04.2007. 
2. KUP “FRUŠKA GORA”-PSD ŽELEZNIČAR N.SAD 20.05.2007. 
3. KUP “ZRENJANIN”- PSD ZRENJANIN 11.06.2007. 
4. VIDOVDANSKI KUP/PRVENSTVO VOJVODINE -    

DELIBLATSKA PEŠČARA-KOMPAS VRSAC 
24.06.2007. 

5. DUNAVSKE ČAROLIJE- PSD Železničar, INDJIJA 26.08.2007. 
6. KUP MILENIUM-KOMPAS VRŠAC 21.09.2007. 
7. KUP NOVOG SADA-PD POŠTAR N.SAD 21.10.2007. 
8. KUP SPARTAKA-ŽPK “SPARTAK” SUBOTICA 29.10.2007. 
9. KUP PANČEVA-EVEREST 98, PANČEVO 11.11.2007, 

 
 Komisija za planinarskу orijentacijу: 

predsednik 
Rade Radovanović 

 

 
KOMISIJA ZA VISOKOGORSTVO 

maj Maglić, Trnovačko jezeto, Trnovački 
Dуrmitor i Volijak, BiH 

Branislav Knežević 063/528-224 

jуl Solinska glava, Makedonija Gorica Krstić 064/2378474 
avgуst Ararat, Tуrska Dуško Matić 063/480-287 

septembar Bjelasica, Crni vrh, Crna glava, Zekova 
glava, Razvršje, Crna Gora 

Nebojša Bošnjak 063/7508599 

 
 

                                                               Komisija za visokogorstvo: 
predsednik 

Nebojša Bošnjak 
 
 
PRILOG 2. 

IZVEŠTAJI KOMISIJA O RADU U 2006. GODINI 

 
Извештај о раду комисије за алпинизам и слободно пењање за 2006. 

годину 
 

 Комисија за Алпинизам је радила у саставу: 
 

1. Радивијац Лаза ПД ''Кинђа'' Кикинда'' 
2. Торде Бела  ЖПСД ''Зрењанин'' Зрењанин 
3. Бркић Јован  ПСД ''Железничар'' Нови Сад 
4. Планић Исо  ПК ''Спартак'' Суботица 
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Комисија се током године састајала више пута неформално и у непотпуном саставу, 
такође су континуирано вршене телефонске консултације. Састанак Комисије одржан је 
21. 01. 2006. 

Комисија је током 2006. године свој рад усмерила ка опремању и уређењу 
алпинистичког вежбалишта на Орловом Бојишту, напуштеном каменолому на Поповици 
(Фрушка гора). За ту сврху је током 2005. године набављена акумулаторска вибрациона 
бушилица, а ове године су купљена 23 Колинокс клина пречника 12 мм (са припадајућим 
ампулама лепка) који су употребљени за опремање смери. Пре опремања смери урађено 
је чишћење стене од лабилних и по пењаче опасних комада камења у сектору где се 
вршило опремање смери. За најбоље и најскупље клинове смо се определили из 
безбедносних разлога, пре свега због техничких особина стене у каменолому. Опремљене 
су три смери: Десина, тежине 4(5) која је опремљена са 10 клинова и има дужину од 20 
метра, Сваког дана растемо 3(4) дужине 22 метра опремљена са 7 клинова и Мајстор 
Жара 7 дужине 10 метара опремљена са 6 клинова. након опремања смери приступ је 
уређен и очишћен од  жбунасте вегетације.  

Ове године је након вишегодишње подршке дефинисане уговором са ПССВ алпиниста 
суботичког ''Спартака'' Виктор Штајнфелд положио испит за алпинистичког инструктора у 
Црној Гори на испиту који је организовала ККА ПССЦГ  што је оверила  КА ПСС. 

Пењачки картони и евиденционе листе алпиниста из Војводине су скенирани и 
пребачени у електронски формат. 

Поткомисија за бодовање пењачких картона КА ПССВ прикупља пењачке картоне који 
ће до краја пењачке сезоне бити прикупљени и бодовани. 

Настављено је ширење корисника интернет групе у циљу унапређења међусобне 
комуникације. адреса групе је : v-alpinisti@yahoogroуps.com)   

Секретаријату за спорт АП Војводине је испостављена молба за доделу средстава која 
ће бити утрошена за набавку полиестерских хватишта за вештачке стене клубовима и 
друштвима чланицама савеза. Добијена су чврста уверавања да ће средства бити 
додељена до краја године. 
 

 Комисија за алпинизам и слободно пењање: 
председник 
Планић Исо 

 
Izveštaj komisije za planinarstvo PSSV za 2006. godinу 

 
Od datuma formiranja komisije u ovom sastavu (1.jun) do danas komisija je 

pokušala analizirati akcije iz kalendara PSSV u cilju dalje afirmacije i popularizacije 
istih, kao i popularizacije transverzale Vojvođanski pešački put. Drugi zadatak na 
kome će komisija raditi u narednom periodu je uspostavljanje novih akcija ili 
oživljavanje akcija na lokalitetima gde su nekada one postojale a trenutno nisu 
aktivne. 

Akcije koje se održavaju u kontinuitetu nekoliko godina unazad su afirmisane i 
među planinarima Vojvodine i Srbije manje više popularne – Susret planinara 
povodom osmog marta u Vrdniku, Susreti planinara na Carskoj bari, Simonovićevi 
dani u Somboru, Bukovački maraton, Palićki susret, Uspon na Gudurički vrh. Ove 
akcije okupljaju preko stotinak učesnika. Sadržaj akcije je prepušten organizatoru 
akcije. Komisija za planinarstvo u cilju obogaćivanja sadržaja akcija daje predlog 
drugim komisijama PSSV da u sklopu svojih aktivnosti usklade termine održavanja 
svojih aktivnosti sa terminom održavanja akcija komisije za planinarstvo i u dogovoru 
sa organizatorima akcije organizuju aktivnosti iz svojih nadležnosti kao što su 
orijentaciona takmičenja, takmičenje u penjanju na veštačkoj steni, planinsko trčanje i 
sl. Na ovaj način akcije bi se omasovile te popularisale i ove aktivnosti. 

Transverzala Vojvođanski pešački put po mišljenju komisije nije dovoljno 
popularna među planinarima da li zbog nepoznavanja pravila transvezale ili 
nezainteresovanosti organizatora pokrajinskih akcija da istu popularišu na svojim 
akcijama. Nastojaćemo da u narednoj godini na svakoj akciji pre otvaranja upoznamo 
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prisutne učesnike sa pravilima ove transverzale i ponudimo svim učesnicima da se u 
istu uključe. 

U kontaktu sa društvima koja nemaju akciju u kalendaru PSSV a po mišljenju 
komisije imaju mogućnosti da istu organizuju je ponuđeno da u adekvatnom terminu 
organizuju svoju akciju. Verujemo da će u narednom periodu kalendar pokrajinskih 
akcija biti obogaćen za nekoliko novih akcija. 

Komisija će raditi i na tome da sva društva blagovremeno dostave izveštaje sa 
svojih akcija i na kraju godine eventualno objavimo bilten ili CD sa svim akcija iz 
tekuće godine. 
 

 Komisija za planinarstvo: 
predsednik 

Zoran Vukmanov 

 
KOMISIJA ZA PLANINARSKU ORIJENTACIJU 

 
IZVEŠTAJ O RADU  I  ODRŽANIM TAKMIČENJIMA U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI ZA 
“KUP VOJVODINE”  U 2006 GODINI 
 

U 2006 godini od planiranih 9 takmičenja za “Kup Vojvodine” održano je 6 takmičenja i to 
1 na Vrsackim planinama po jedno Fruška gora i Palić, Deliblatska peščara, Carska bara i 
Pančevo (odrzava se 18.11.2006.). 

Ostala takmičenja predvidjena kalendarom takmičenja za 2006 god. I pored spremnosti 
komisije za orijentaciju da prihvati svu organizaciju ovih takmičenja , nisu odrzana zbog 
nespremnosti drustava domacina da ucestvuju u njihovom organizovanju. 

Ono sto je najbitnije mnoga društva su za 2007 godinu izrazila spremnost da budu 
domacini takmičenja,tako da ce kalendar planiranih takmičenja za 2007 godinu Biti sadrzajniji i 
obimniji. 

Izuzetno bitan momenat je svakako taj sto je komisija u 2006 godini uspela da izradi 3 
nove karte na kojima ce se odrzavati takmičenja sirom Vojvodine. Uz izuzetne napore (terenski 
rad, reambulacija, kompjuterska priprema i štampa). Komisija je uspela da uradi nove karte 
Vrsackih planina ,Deliblatska pescara I Pancevo.Izvrsena je izrada nosaca prizmi 
(kom.30),nabavljeno je 20 markera I 20 perforatora,topografske sekcije za izradu novih karata 
I dr. I organizovano 6 takmičenja u planinarskoj orijentaciji na teritoriji Vojvodine. 

Ono sto je najpozitivnija stvar jeste cinjenica da su pored postojecih drustava koja su 
izuzetno aktivna u ovoj grani planinarskog sporta (Kompas, Železničar Vršac, OAK N.Sad i dr.) 
drustva Železničar Indjija, ŽPK Spartak Subotica, PSD Vilina vodica, Bukovac i dr. izrazila 
spremnost i zelju da se mnogo aktivnije angazuju na organizaciji I ucescu na ovim 
takmičenjima u narednom periodu.  

Iako mozemo biti zadovoljni brojem I odzivom na ucesce na takmičenjima I dalje 
Ne postoji DOVOLJNA SPREMNOST I ODZIV DRUSTAVA IZ VOJVODINE, na čemu ce komisija I 
dalje raditi I pokusati da animira jos veci broj drustava. 
Rezultati takmičenja u 2006 godini su sledeći: 
KUP KOMPAS- PK KOMPAS Vršac 22.04.2006 
JUNIORI:1.Kompas 2.Celik  Smed. 3.Kompas Vr,4.OI Starcevo 5.Zeleznicar VR 
JUNIORKE:1.Kompas VR,2.OI Starcevo,3.Celik Smed,4.a.k.MaratonacV 
SENIORI:1.Kompas 2.Celik  Smed.3.MaratonacVR 4.Naftagas Kik. 
SENIORKE:1.Kompas 2.Naftagas KIK 3.OI “Sava Muncan”VR 
 
Ukupno bodova: KOMPAS VRSAC:46,Naftagas KIK :12,Zeleznicar VR:3 
 
DUNAVSKE ČAROLIJE – PSD Železničar, Inđija 25-27.08.2006 
JUNIORI:1.Kompas 2.Zeleznicar KV,3.Cira Lajkovac,4.Bukovac,5.OI S.Pazova 
JUNIORKE: 1.Kompas 2.Zeleznicar KV,3.Cira Lajkovac 4.Zel.Indjija 
SENIORI: 1.Kompas 2.Zeleznicar KV,3.ZEL. NIS,4.ZEL indjija 5.Zel,Indjija 
SENIORKE: 1.Kompas 2.ZEL NIS,3.OI Starcevo 
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Ukupno bodova: KOMPAS VR:40,Zel. Indjija:11,Bukovac:4 
 
KUP SPARTAKA-PALIC  07.10.2006 
 
JUNIORI:1.Spartak 2.Kompas 3.Celik SD  
JUNIORKE:1.kompas 2.Spartak.3.Spartak 4.Spartak 5.Spartak 
SENIORI:1.Kompas 2.Spartak 3.Sirig 4.Spartak 
SENIORKE:1.Kompas 2.Spartak3.Spartak 
 
Ukupno bodova:Spartak:57,Kompas:38,Sirig:6 
 
KUP “KOMPAS” VRŠAC Deliblatska peščara  24.06.2006 
JUNIORI:1.Kompas 2.Avala BGD,3.Rudar geolog BGD 4,Zel. Indjija 
JUNIORKE:1.Kompas 2.Avala BGD 3.Maratonac VR 4.OI “Starcevo” 
SENIORI:1.Kompas 2.Rudar geolog BGD 3.V.P. 4013 4.Zel.Indjija  
Seniorke:1.Kompas 2.Zel  bgd 3.OI “Starcevo 4.Zel. Indjija 5.Naftagas Kik 
 
Ukupno bodova:Kompas:40,Zeleznicar Indjija:12,Naftagas Kik:3 
 
KUP ZRENJANIN – CARSKA BARA  11.06.2006 
JUNIORI:1.Kompas2.Rujno Uzice 3.Zel. ZR 
SENIORI:1.Kompas2.Rujno uzice 3.Zel.ZR 
 
Kupno bodova:Kompas:20,Zel. ZR:12 
 

 Komisija za planinarskу orijentacijу: 
predsednik 

Rade Radovanović 

 


