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З А П И С Н И К 

 

 са 2. седнице Управног одбора Планинарскоог савеза Војводине, одржане 

10.10.2014. у ловачком дому Храстовача у Суботици са почетком у 18,00 h. 

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Исо Планић, Раде Радовановић, Неда 
Милошевић, Маријана Докић, Бранко Штигмунд, Звонимир Кочиш и Миливој 
Ердељан  

ОДСУТНИ:  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Зоран Вукманов (директор 

Војвођанске трекинг лиге), Никола Кујунџић (председник комисије за спортско 
пењање), Андор Луховић (биро за пројекте),  Жељко Дулић (маркирање 
Фрушкогорске трансверзале) 

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Оливера Макитан, Сања Васин, Олгица Негрић, Александар 
Дамјановић, Андраш Богнар, Недељко Томановић, Горан Зубић, Милан Љубић. 

 

Дневни ред: 

 
01. Усвајање Записника са 1 седнице Управног одбора 
02. Извештај о раду Секретаријата; 

03. Извештај комисија Савеза за 2014; 
04. План рада комисија за 2015; 

05. Финансијски план за 2015; 
06. Конкурс за суфинансирање покрајинских планинарских активности; 
07. Најпланинар; 

08. Учесници планинарских акција и експедиција; 
09. По Панонским горама; 

10. Презентација друштва/клубова; 
11. 90 година планинарства у Војводини; 
12. Разно. 

 
Једногласно је прихваћен дневни ред. 

 
 

Ад. 1. 

 
Записник је усвојен једногласно, без примедби. 

 
Ад. 2. 

 

Секретаријат Савеза је одржао 9 седница од предходне седнице Управног 
одбора и решавао текуће проблеме Савеза: дом на Осовљу, За потребе 

планинарских клубова добили смо од Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину бициклистучке ергометаре који ће бити подељени најактивнијим 
клубовима, припрема за обележавање 90 година планинарства у Војводини, 

маркирање Фрушкогорске трансверзале, сређена канцеларија савеза (постављен 
нов прозор, ламинат и окречена канцеларија), разговор са директором ЈП “ 

Национални парк ФРУШКА ГОРА“, Сусрет По Панонским горама, семинар „ 
Могућности финансирања путем ЕУ фондова“. Дигитализација планинарских стаза 
и врхова у Војводини (Србији) пројекат са Војводинашумама ... 

 
Ад. 3. 

 
Председници комисија су поднели извештај за 2014. годину и све што је 

планирано реализовано је. Једногласно су усвојени извештаји. 
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Прилог: Извештај о раду комисија за 2014. 

Директор Војвођанске трекинг лиге Зоран Вукманов предлаже измене и допуне 
правилника Војвођанске трекинг лиге: 

- Да се у члан 7. Став 1 после речи податке дода реченица или учинио 
било који прекршај у супротности са Правилником лиге 

- Да се у члану 9. после става 1. дода нови став који гласи:     Учесник 

нема право мењати клупску припадност у току сезоне (календарске 
године). Први наступ у сезони дефинише клупску припадност за текућу 

сезону. 
- Да се у члану 13. после првог става дода нови став који гласи:     На 

крају сезоне Савез ће наградити победнике у појединачној и екипној 

конкуренцији пригодним наградама. 
- Да се у члану 14. после речи таммичаре дода реченица и трошкове 

службеног лица на трци. 
 

Једногласно су усвојени предлажене измене и допуне правилника 
Војвођанске трекинг лиге. 

 

Ад. 4. 
 

Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2015. годину. 

Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2015. годину. 
Прилог: План рада комисија за 2015. 

 

Ад 5. 
 

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 Нун 2015. 20 % 

признања за такмичења 3 % 

издавање књиге 10 % 
 

Ад. 6. 
 

На основу Правилника о суфинансирању Покрајинских планинарских 

активности Управни одбор једногласно одлучио је да средства додели следећим 
друштвима: ЖПК “Др Р.Симоновић”, Сомбор; ПСД “Вршачка кула”, Вршац; ПД 

“Вилина водица”, Буковац. 
 

Ад.7. 

 
Председник комисије за планинарство предлаже измене и допуне 

Правилник проглашења најактивнијих планинара у члану 3  да се брише 
ветеранке (преко 55 година) и ветерани (преко 55 година), а да пише ветеранке 
(преко 45 година) и ветерани (преко 45 година). 

Једногласно су усвојени предлажене измене и допуне правилника. 
Председник комисије за планинарство предлаже измене и допуне 

Правилник проглашења најактивнијих планинара у члану 3  да се категорија 
јуниорке (до 18 година), јуниори (до 18 година), подели на нове категорије 
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Пионири (до 12 година),  Кадети (од 13-16 година) и  јунори (од 17-18 година). 

Управни одбор је мишљења да је  предлог добар, али је проблем мали број 
учесника  у категорији јуниорки/јуниора. 

Одлучено је да се до даљнег задржи постојећа категорија јуниорке (до 18 
година), јуниори (до 18 година). 

Одлучено је да се образац за најактивнијег планинара савеза још разради и 
да се припреми за следећи састанак Управног одбора. 

 

Ад.8. 
 

Због све већег броја повреда и несрећа које се догађају на планинарским 
акцијама председник савеза предлаже да на планинарским акцијама вам 
непосредне околине планинарског друшва учесници у акцијама морају имати 

завршено основну планинарску обуку, а учесници експедиција спортски преглед 
у овлашћеним институцијама. 

Одлучено је да задужи комисија за школовање да за следећи састанак 
припреми који је то ниво обуке неопходан. 

Једногласно је усвојено да учесници експедиција морају имати спортски 

преглед у овлашћеним институцијама. 
 

Ад.9. 
 

Председник савеза извештава да ће се заједничка акција ПС Славоније и 

нашег савеза По Панонским горама  реализовати 26.10. 2014. на Фрушкој гори 
шетњом од Манастира Крушедол до Стражилова. 

 
Ад.10. 

 

 Одлучено је и поред тога ове године неће одржати јесења скупштина 
савеза, пошто се ове године у термину јесење скупштине савеза одржава свечана 

Академија поводом 90 година организованог планинарства у Војводини друштва 
израде своје презентације и објаве на једном заједничком ДВД и доставе 
друштвима. 

 
Ад.11. 

 
Председник савеза извештава шта је до сада урађено на припреми за 

обележавање 90 година организованог планинарства у Војводини. 
- Филм о историјату монтираће Владимир Банић, 
- Обезбеђена сала Велика већница Градске куће у Суботици, 

- Изложбу фотографије омогућиће Фото Фокус, припрема Милан Љубић, 
- Изложбу значака омогућиће Слободан Мијатовић, 

- Књига Приче са планине, 
- Израђени беџеви, 
- Израђена позивница, 

 
 

Ад.12. 
 

Председник предлаже да се уколико се укаже потреба седнице савеза 

одржавају електронским путем. Предлог је једногласно усвојен. 
Пошто се досадашњи председник комисије за спортско пењање Никола 

Кујунџић због пуно обавеза повукао са места председника, једногласно је 
одлучено да  се Недељко Томановић именује за новог председника. 
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Прихваћен је предлог уредника билтена Путник Владимира Банића да се 

билтен у малом тиражу и штампа. Електорнско издавање билтена показало се 
веома ефикасно, електронским путен доставља се на преко двеста мејл адреса. 

 

Састанак завршен у 22,00 h. 

 

 

 
 


