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З А П И С Н И К 

 

са 6. седнице Управног одбора Планинарскоог савеза Војводине, одржане 

4.11.2016. сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са почетком у 18,00 h. 

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

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Горан Жигић (Војвођанска трекинг 
лига), Недељко Томановић (председник комисије за спортско пењање), Андор 

Луховић (биро за пројекте) 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Никола Бобић, Боривоје Вељковић, Милан Бреберина 

 

Дневни ред: 
 

01. Усвајање Записника са 5 седнице Управног одбора 
02. Извештај о раду Секретаријата; 

03. Обележавање 60 година Фрушкогорске трансверзале; 
04. Извештај комисија Савеза за 2016; 
05. План рада комисија за 2017; 

06. Финансијски план за 2017; 
07. Суфинансирање покрајинских планинарских активности 2017; 

08. Измене и допуне Статута Савеза; 
09. Оставка председника Савеза; 
10. Планинарски дом на Осовљу; 

11. Планинарски бал 2016; 
12. Измене и допуна Правила за проглашење најпланинара; 

13. Разно. 
 

На предлог председника Савеза да се достављени дневни ред допуни још 

једном тачном - Измене и допуна Правила за проглашење најпланинара. 
Једногласно је прихваћен допуњен 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.  

У више контаката са Покрајинским секретаријатом за Спорт и омладину:  
- покренули Иницијативу у вези израде Плана детаљне регулације 

инфраструктурног коридора државног пута I Б 21 Нови Сад – Рума, на 

административном подручју Града Новог Сада (Покрајински секретаријат 
за Спорт и омладину). Смернице сарадње Покрајинског секретаријата за 

Спорт и омладину и Планинарског савеза Војводине. 
- предлажили смо Покрајинском секретаријату за Спорт и омладину 

координацију промотивних активности и заједничку акцију органа АП 

Војводине, Спортског савеза Војводине, Завода за јавно здравље, локалних 
самоуправа, школа, универзитета, националног парка Фрушка гора, 

Војводина шума, РТВ, Планинарског савеза Војводине и других 
потенцијално заинтересованих институција. 
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- Едукативни центар Планинарског савеза Војводине 

- Дали предлог за обогаћивење спорских садржаја у спортском центру 
Летенка 

Националном парку „Фрушка гора“, Ср. каменица – дали смо комплетан 
трек Фрушкогорске трансверзале. 

 
Ад. 3. 

 

Поводом обележавања 60 година од отварања Фрушкогорске трансверзале 
урађено је: измаркирано је 53 километара Фрушкогорске трансверзале, штампане 
четири карте 2x1 метар, компетиран трек целе трасе трансверзале. 

По лепом сунчаном дану 18.9. 2016. уз присуство 150 планинара из 17 
планинарских друштава/клубова обележено је 60 година од отварања 

Фрушкогорске трансверзале. СТАЗА: манастир Беочин - Думбовачки водопад - 
манастир Раковац – Црквица - Стари Лединци – Поповица. Укупно 14,2 км са око 
750 метара успона. На челу пешачке колоне налазио се Милан Бреберина из 

СУПСД “Поштар“ Нови Сад, а на зачељу је био Миливој Киждобрански из ПСД 
Железничар, Нови Сад. 

 У дому на Поповици дочекао нас је Енест Пипан из Петроварадина који има 

значку Фрушкогорске трансверзале под редним бројем 2 из 1956. године. 
Уједно са обележавањем 60 година од отварања Фрушкогорске трансверзале 

одржан је и 3. сусрет по Панонским горама. 
 

Ад. 4. 

 
Председници комисија поднели су извештај за 2016. годину. Једногласно су 

усвојени извештаји. 
Прилог: Извештај о раду комисија за 2016. 

 

Ад. 5. 
 

Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2017. 
годину. 

Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2017. годину. 

Андор Луховић у име бироа за пројекте предложио је да реализује пројекат 
„5000 планинара Војводине до 2020. године“. Одлучено је да Луховић пројекат 

детаљније разради за следећи састанак Управног одбора. 
Прилог: План рада комисија за 2017. 

 

Ад 6. 
 

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. 7. 

 



Страна 3 од 4 
 

На основу расписаног Конкурса и Правилника о суфинансирању Покрајинских 

планинарских активности Управни одбор једногласно одлучио је да средства 
додели следећим друштвима: ПСД “Лессон”, Бечеј; КП “Зрењанин”, Зрењанин; 

ПСД “Стражилово”, Ср. Карловци. 
 

Ад.8. 
 

Прихваћен је нацрт Статута савеза који је израђен на основу новог Закона о 

спорту /“Службени гласник РС“ бр. 10 од 8.2.2016. и Закона о Агенцији за борбу 
против корупције. 

Пошто се у року од 20 дана изјасне чланице савеза израдиће се предлог 
Статута. 

 

Ад.9. 
 

Одлучено је да предлог Управног одбора за новог  председника савеза буде 
Никола Бобић из ПСК Сириг, Сириг.  

 

Ад.10. 
 

Неда Милошевић извештава да је више пута звала Душана Паладу купца дома 
на Осовљу. Не јавља се на телефон. Ипак је успела да сазна да је Палада Осовље 
даље продао Алфа Цоммерце предузеће за промет и услуге доо. Душана Паладу 

који је при куповини дома на Осовљу био обевештен од стране О Зоне ад“, 
Београд, да има обавезу према савезу у случају да се у краћем временском року 

не јави мораћемо предати суду. 
 

Ад.11. 

 
У договору са ПСК Сириг, Сириг планинарски бал одржаће се 26.11.2016, у 

Темерину. У 11 часова у згради општине Темерин, /Новосадска 328, скупштинска 
сала/ презентоване презентација планинарских друштава/клубова. Затим 
обилазак парка и каштела, представљање туристичке организације Темерина, а у 

14 часова заједнички ручак и планинарски бал. Котизација: 500 динара (ручак, 
једно пиће и музика). 

 
Ад.12. 

 
Једногласно је одлучено да се прихвати предлог изменa  и допуна Правила за 

проглашење најпланинара и да се по њему бодује од 2017. године: 
Висина врха Висинска разлика (полазна 

висина на успон – врх) се 

множи коефицијентом 

Годишње доба од 29.11 до 

31.03. додатни бодови 

од 501 до 1500 м/нв 0.01 3 бода 

од 1501 до 2000 м/нв 0.015 4 бода 

од 2001 до 2500 м/нв 0.02 5 бодова 

од 2501 до 3200 м/нв 0.03 6 бодова 

од 3201 до 4000 м/нв 0.035 7 бодова 

од 4001 до 5642 м/нв 0.04 8 бодова 

од 5642 до 6476 м/нв 0.05 9 бодова 

од 6476 до 7000 м/нв 0.06 10 бодова 

од 7000 до 8000 м/нв 0.08 15 бодова 

преко 8000 м/нв 0.10 20 бодова 
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За у споне у непосредном окружењу (до 50 км) умањење вредности бодова за 

50%. 
Један исти врх бодује се само једном у току летње (од 01.04. до 28.11.) 

сезоне и једном у току зимске (од 29.11. до 31.03.) сезоне. 
Не бодују се секундарни врхови који се налазе на рути при успону на главни 

врх или на рути при силаску са главног врха. 
 

 

Састанак завршен у 20,00 h. 
 

 

 
 

 


