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 З А П И С Н И К 

 

са 4. седнице Управног одбора Планинарскоог савеза Војводине, одржане 

17.10.2015. у Вршцу (Светосавски трг 1) са почетком у 11,00 h. 

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

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Зоран Вукманов и Горан Жигић 
(Војвођанска трекинг лига), Недељко Томановић (председник комисије за 

спортско пењање),  
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Цветко Баковић, Љубе Божиновски, Гачуф Валтер, Владимир 
Герга, Горан Зубић 

 

Дневни ред: 

 
01. Усвајање Записника са 3 седнице Управног одбора 

02. Извештај о раду Секретаријата; 
03. Извештај комисија Савеза за 2015; 
04. План рада комисија за 2016; 

05. Финансијски план за 2016; 
06. Суфинансирање покрајинских планинарских активности 2016; 

07. Војвођанска трекинг лига; 
08. Планинарски бал 2015; 
09. 60. година Фрушкогорске трансверзале; 

10. Разно. 
 

Једногласно је прихваћен дневни ред. 
 
 

Ад. 1. 
 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен, без примедби. 
 

Ад. 2. 
 

Секретаријат Савеза је одржао 9 седница од предходне седнице Управног 

одбора и решавао текуће проблеме Савеза. Највећи проблем је  дом на Осовљу. У 
послодњем телефонском разгоговори између председника Савеза и „О Зоне ад“, 
Београд, председнику Савеза је речено од стране „О Зоне ад“, Београд да су у 

припреми утужења против купца дома на Осовљу, јер није уплатио другу рату. 
 

Ад. 3. 
 

Председници комисија поднели су извештај за 2015. годину. Једногласно су 

усвојени извештаји. 
Председница Комисије за стручно оспособљавање и усавршавање извештава да је 

Планинарски савез Србије редуковао програм основне планинарске обуке. 

Посебно је похваљен билтен Путник и напори које главни уредник Владимир 
Банић улаже да Путник буде на завидном нивоу. Управни одбор сугерише и позива да 
све чланице савеза шаљу текстове са својих акција како би били објављени у 

Путнику. 
Прилог: Извештај о раду комисија за 2015. 

 

Ад. 4. 
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Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2016. годину. 

Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2016. годину. 

Прилог: План рада комисија за 2016. 

 
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 50 % 

признања за такмичења 3 % 

издавање књиге 10 % 
 

Ад. 6. 
 

На основу расписаног Конкурса и Правилника о суфинансирању Покрајинских 

планинарских активности Управни одбор једногласно одлучио је да средства 
додели следећим друштвима: ЖПК “Спартак”, Суботица; ПД “Јеленак”, Панчево; 

ПК “Железничар”, Инђија. 
 

Ад.7. 

 
Једногласно је усвојен измењен Правилник Војвођенске трекинг лиге. 

Обрисан је члан 6. 
Једногласно је усвојен Правилник о бодовању Војвођанске трекинг лиге. 
Зоран Вукманов нас је известио да је 12.9.2015. одржан састанак комисије 

за Војвођанску трекинг лигу где је одлучено да се Управном одбору предложи 
Горан Жигић из ПСД Железничар, Нови Сад за новог директора лиге. 

Председник Савеза се захвалио оснивачу лиге Зорану Вукманову на 
изузетном доприносу развоја и унапређења  Војвођанке трекинг лиге. 

Једногласно је изабран Горан Жигић за новог директора лиге. 

 
Ад.8. 

 
У договору са ПСД Вршачка кула, Вршац одлучено је да  се планинарски 

бал одржи 28.11.2015. са почетком у 11 часова у планинарском дому на Широком 

билу на Вршачким планинама. Да прво буде презентоване презентације 
планинарских друштава, а затим бал. 

 
Ад.9. 

 

Одлучено је да се 18 септембра 2016. обележи 60. година од отварања 
Фрушкогорске трансверзале. Владимир Банић се прихватио да изради прикладни 

филм о трансверзали. 
Контактирано је и са Миланом Бреберином у циљу издавања водича 

Фрушкогорске трансверзале, али на жалост нисмо добили одговор. 

 
Ад.10. 
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Славонски планинарски савез предложио је нови термин сусрета По 

Панонским горама 12/13.12.2015. на Папуку. Одлучено је да Горан Зубић из ПСД 
Железничар, Нови Сад буде организатор. 

Одлучено је да се Славонском планинарском савезу предложи да се следеће 
године одржи сусрет по Панонским горама на Вршачким планинама 24.9.2016. 

Одлучено је да се Неди Милошевић потпише овлашћење за заступа савеза као 
адвокат у контакту са „О Зоне ад“, Београд у циљу наплате 7000 еура 
(противредност у динарима) које је договорено да ће уплатити Душан Палада 

купац дома на Осовљу. 
 

 

Састанак завршен у 14,00 h. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 


