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З А П И С Н И К 

 

 са 8. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 

одржане 25.10.2013. у ловачком дому Храстовача у Суботици са почетком у 18,00 h.  

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Исо Планић, Звонимир Кочиш, Ивица 
Рушпај, Иван Томик и Миливој Ердељан 

ОДСУТНИ: Раде Радовановић, Драган Лалић, 
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Зоран Вукманов (председник комисије за 
планинарство и трекинг лигу), Никола Кујунџић (председник комисије за спортско 

пењање) 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Бранко Штигмунд, Горан Зубић, Гордана Рожек, Андор Луховић, 
Исидор Мац, Горан Шаренац, Славко Шмит и Мирко Кујунџић 

 

Дневни ред: 
 

1. Извештај о раду Секретаријата; 
2. Извештај комисија Савеза за 2013; 
3. План рада комисија за 2014; 

4. Финансијски план за 2014; 
5. Конкурс за суфинансирање покрајинских планинарских активности; 
6. Изборна Скупштина Савеза; 

7. Статут савеза; 
8. Комисију за планинарске путеве; 
9. Најпланинар; 

10. Правилник о општој планинарској школи; 
11. 90 година планинарства у Војводини; 
12. Пројектно финансирање: искуства и могућности 

13. Разно. 
 
Једногласно је прихваћен дневни ред. 

 
Ад. 1. 

 

Секретаријат Савеза је одржао 10 седница од предходне седнице Управног 
одбора и решавао текуће проблеме Савеза: дом на Осовљу, Протокол о сарадњи са 
Војводинашумама, Статут Горске службе спасавања, ИПА пројекти, уредник Билтена 

Путник, припрема за обележавање 90 година планинарства у Војводини, Обилазак 
напуштених објеката на Фрушкој гори, Инспекција за Архивирање, Управа за Трезор, 

Нацрт Статута Савеза, маркирање Фрушкогорске трансверзале ... 
 

Ад. 2. 

 
Председници комисија су поднели извештај за 2013. годину и све што је 

планирано реализовано је. Једногласно су усвојени извештаји. 

Прилог: Извештај о раду комисија за 2013. 
Директор Војвођанске трекинг лиге Зоран Вукманов предлаже измене и допуне 
правилника Војвођанске трекинг лиге: 

- чл. 4 уместо 15 дана да стоји 21 дан 
образложење, многи су се у ситуацијама густог календара жалили да је доста 
напорно прелазити те дуге стазе недовољно одморан од претохдог кола, а и мени 

делује да ипак треба бар 3 недеље размака и са организационе стране 
- чл.5 да не буде преко 40 км него око 40 км за дугу стазу јер није неопходно да у 
неким ситуацијама на силу додајемо километар или два како би смо испунили 

норматив из правилника, исто тако средња стаза да пише до 35 км а не до 40 
мислим да за ово није потребно велико образлозење, ово је ситна техницка ствар 
- чл. 13 
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пошто су ово такмичарске дисциплине став је већине да су медаље уз проглашење 

победника неопходни па предлажем да организатор мора да обезбеди  и медаље. 
Једногласно су усвојени предлажене измене и допуне правилника Војвођанске 

трекинг лиге. 
На предлог Председника комисије за спортско пењање једногласно је усвојем 

Правилник о спортско пењачкој делатности. 

 
Ад. 3. 

 

Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2014. годину. 
Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2014. Годину. 

Председник комисије за оријентацију је предложио да се једно коло које се 

одржава на Фрушкој гори назове именом Десанке Симин. 
Једногласно је прихваћен предлог. 

Прилог: План рада комисија за 2014. 

 
Ад 4. 

 

Једногласно је усвојен расподеле средстава из редовног буџета АП Војводине: 

комисија за оријентацију 7 %  

комисија за алпинизам 7 % 

комисија за спортско пењање 7 % 

Војвођанска трекинг лига 3 % 

комисија за планинатство 13 % 

за рад канцеларије 30 % 

Експедиција Анапурна 2014. 20 % 

признања за такмичења 3 % 

издавање књиге 10 % 

 
Ад. 5. 

 

Одлучено је да се распише конкурс за суфинансирање покрајинских 
планинарских активности. 

 

Ад.6. 
 

Одлучено је да се редовна изборна Скупштина Планинарско-смучарског савеза 

Војводине одржи у суботу 15.3.2014.  
Управни одбор је разматрао кандидате за Управни одбор Савеза. Предлог 

кандидата за  Управни одбора је следећи: 

1. Исо Планић Председник ЖПК „Спартак“, Суботица 

2. Раде Радовановић Потпредседник ПОК „Компас“, Вршац 

3. Миливој Ердељан Секретар ПД „Занатлија“, Нови Сад 

4. Неда Милошевић Члан ПК „Борковац“, Рума 

5. Маријана Докић Члан СУПСД „Поштар“, Нови Сад 

6. Бранко Штигмунд Члан ЖПК „Р. Симоновић“, Сомбор 

7. Звонимир Кочиш Члан ПД „Нафташ“, Нови Сад 

 
За Председнике комисија савеза предложени су: 
Комисија за планинарство: Бранко Штигмунд 

Комисија за алпинизам и експедиције: Звонимир Кочиш 
Комисија за спортско пењање: Никола Кујунџић 
Комисију за планинарске путеве: Маријана Докић 

Комисија за оријентацију: Раде Радовановић 
Директор Војвођанске трекинг лиге: Зоран Вукманов 
Уредник Билтена Путник: Владимир Банић 
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Комисија за школовање кадрова: Неда Милошевић 

Биро за пројекте: Андор Луховић 
 

Ад.7. 
 

Једногласно је прехваћен Нацрт Сратута Планинарског савеза Војводине. 

 
Ад.8. 

 

Пошто је на предходној седници Управног одбора одлучено да се комисија за 
Фрушкогорску трансверзалу преименује у комисију за планинарске путеве 
председник комисије за планинарство Зоран Вукманов предлаже следеће смернице 

рада нове комисије: 
- увид у стање свих маркираних стаза у Војводини, 
- увид у стање свих трансверзала у Војводини, 

- снимање сваке маркиране стазе ГПС-ом (дужина, стазе, висинска разлика, почетна 
и крајња тачка, врста маркације (како је маркирана, којом бојом, знаком), ко 
одржава стазу, време потребно за прелазак стазе, 

- објављивање свих стаза у електронском облику на сајту савеза ткзв. база или 
катастар маркираних стаза у Војводини 
- трасирање и маркирање нових стаза у оним деловима где их још нема у сарадњи са 

планинарским клубовима који делују на тим подручјима. 
 

Једногласно је прихваћен предлог смерница рада комисије за планинарске 

путеве 
 

Ад.9. 

 
 Секретар савеза предлаже да се Правилник проглашења најактивнијих 
планинара у члану 12  и Правилника проглашења најактивнијег друштва или клуба 

допуни слетећим ставом: 
Планинарско друштво или клуб који достави нетачне податке на основу којих 

се врши бодовање сносиће трошкове контроле и исправке података. 

Планинарско друштво или клуб из предходног става овог члана обавезно је да 
против лица одговорног за достављање нетачних података спроведе дисциплински 
поступак и да о његовом резултату извести Савез. 

Једногласно је прихваћена допуна правилника. 
Председник комисије за планинарство предлаже: 

- у обрасцу НАЈПЛАНИНАР унети нову колону где ће се уносити датум успона; 

- за зимске успоне на планинске врхове увећати вредност бодова за 30 %; 
- да комисија за планинарство преузме надзор над пристиглим материјалом и да 

преузме на себе одговорност из области за коју је задужена; 
Једногласно су прихваћени предлози комисије за планинарство. 
Секретар савеза предлаже да се од 2014. године искључиво у електронском 

облику примају обрасви од планинарских клубова. 
Секретар савеза предлаже да се од 2014. године за најактивније друштво бодује 

и трекинг лига. 

На предлог председника комисије за планинарство једногласно је одлучено је да 
се више од 2014. године не врши бодовање за планинарско друштво/клуб са  
најбољом организацијом. 

На предлог Славка Шмита одлучено је да се изради прецизнији образац за 
бодовање најпланинара који би се примењивао од 2015. Предлагач се задужује да 
изради предлог новог обрасца. 

 
Ад.10. 
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  На предлог председника Комисије за школовање кадрова – Ивана Томика 

једногласно је усвојен Правилник о општој планинарској школи. 
 

Ад.11. 
 

Председник савеза извештава да је већ увелико почело са припремама за 

обележавање 90 година организованог планинарства у Војводини. 
- Филм о историјату монтираће Никола Кујунџећ, 
- Простор у коме ће се одржати прослава је Вила Мајур на Келебији 

- Изложбу фотографије омогућиће Фото Фокус 
 

Једногласно се прихвата идејно решење амблема прославе који је израдио 

секретар савеза (пошто других предлога није било) 
 

Ад.12. 

 
Пошто се недовољно буџетских средстава одваја за планинарске активности из 

буџета градова у којима друштва обитавају потребно је наћи додатне изворе 

финансирања преко реализације Пројеката, односно конкурисати на разне 
међународне и домаће фондове. За шефа Тима за писанје и реализацију пројеката 
именује се Андор Луховић. Његов задатак је да окупи заинтересоване, формира 

ефикасан тим, прати конкурсе и проналази фондове на које ће ПСВ аплицирати са 
пројектима које ће осмислити Тим у сарадњи са секретаријатом и члановима УО. 

 

Ад.13. 
 

  

Факултет за спорт и туризам - ТИМС из Новог Сада послао нам допис да до 
краја 2013. године стручни рад у спорту могу да обављају и стручњаци који 
испуњавају услове утврђене спортским правилима надлежног гранског савеза (члан 

187.) а после тог рока само они који су на одговарајући начин стручно оспособљени! 
Да не би наши клубови дошли у сукоб са законом одлучено је да се обратимо 
Планинарском савезу Србије у циљу добијања ниховог сазнања о тачности предочене 

законске норме. 
Од Планинарског савеза Србије добили смо предлог да са њима и Планинарским 

савезом Београда будемо оснивачи Горске службе спасавања. Чланови Горске службе 

спасавања ће на престојећој јесењој скупштини савеза образложити овај предлог. 
Одлучено је да се јесења скупштина савеза одржи 14. децембра 2013. у 

Политехничкој школи у Суботици (Максима Горког 38) са почетком у 11 часова 

Председник Савеза предлаже  Миодрага Јововића за почасног члана 
Планинарско-смучарског савеза Војводине.  

Горан Шаренац из Панчева извештава да је у Панчеву изграђена вештачка 
стена и да очекују већи алпинистичку и спортско пењачку активност. 

 

Састанак завршен у 21,00 h. 

 

 
 

 

 


