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З А П И С Н И К 
 

 са јесење Скупштине Планинарско-смучарског савеза Војводине, одржане 

14. децембра 2013. године у ОКУД Младост у Суботици (Харамбашићева 4) са 

почетком у 11,00 h.  
ПРИСУТНИ: ПСД “Бечеј-Lesson″, Бечеј; ПД “Змајавац″, Врдник; ПСД “Вршачка кула″, 

Вршац; ПОК “Компас”, Вршац; КП “Зрењанин″, Зрењанин; ПК “Железничар″, Инђија; 

ПСД “Лазар Марковић″, Ириг; ПД “Кинђа″, Кикинда; ПСД “Железничар″, Нови Сад; ПД 

“Нафташ″, Нови Сад; ПД “Пензионер″, Нови Сад; СУПСД “Поштар″, Нови Сад; ПД 

“Занатлија″, Нови Сад;  ПК “Борковац″, Рума; ЖПК “Др Радивој Симоновић″, Сомбор;  

ПАК “Celtis″, Сомбор; ПСК “Сириг″, Сириг;  ЖПК “Спартак″, Суботица; ПСД 

“Железничар″, Шид; 

 

ОДСУТНИ: ПД “Вилина водица”, Буковац; ПЕК “Бачка″, Б. Топола; ПД “Равничар″, Б. 

Паланка; ПУ “Равничар″, Врбас; ПСК “Железничар″, Вршац; ПСК “Хајдук″, Кула; ПСД 

“Агроном″, Нови Сад; ПД “Медицинар″, Нови Сад; ПД “ГСП″, Нови Сад; ПСД 

“Југодент″, Нови Сад; СК “Орлоцац″, Нови Сад; ПД “Јеленак″, Панчево; ПСД “Црвени 

чот″, Петроварадин; ПСД “Стражилово″, Ср. Карловци;  

Гости: Миодраг Јововић (заменик Покрајинског секретаријата за спорт и омладину), 
Вјекослав Острогонац (члан Градског већа Суботице задужен за спорт), Борис Мићић 

(председник ПСС), Денис Божовић (секретар ПСС), Ђорђе Бајић (ПС Славоније), 
Миломир Ћировић (ПС Београда, ПД „ПТТ“, Београд) Боривоје Вељковић 

 

Констатовано је да од 25 чланица савеза које су платиле чланарину за 2013. 
годину, скупштини прусуствује 19 чланица. 

 

Д Н Е В Н И   Р ЕД: 

 

1. Извештај о раду Управног одбора Савеза; 

2. Резултати трекинг лиге 

3. Пројектно финансирање 

4. Дигитализација пешачких путева 

5. Разматрање Предлога и усвајање Статута Савеза; 

6. Одлука о именовању лица за заступање и представљање; 

7. Одлука о именовању лица овлашћеног за подношење пријаве; 

8. Оснивање Горске службе спасавања Србије 

9. Презентација  друштава и клубова;  

10.Презентација књиге Боривоја Вељковића Упознајте Свету Фрушку гору пешице 

11.Разно 

12.Филм Хуаскаран 2013; 

 
Ад.1. 
 

Председник савеза укратко подноси извештај о раду Управног одбора. 
Управни одбор Савеза одржао је 2 седнице, док Секретаријат одржао је 11 

седница. Поред решавања текућих проблема Савеза урађено је још следеће:  
дом на Осовљу - Озоне 
• Протокол о сарадњи са Војводинашумама 

• Покрајински секретаријат за образовање... састанак и допис 
• Покрајински секретаријат за спорт... вештачке стене  

• Статут Горске службе спасавања 
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• Пројектни тим 

• дигитализација трансверзале и осталих стаза у Војводини 
• најпланинар правилник 

• трекинг лига правилник 
• предлог за нови назив ПСВ 

• правилник о општој планинарској школи 
• припрема за обележавање 90 година планинарства у Војводини 

29.11.2014. 

• обилазак напуштених објеката на Фрушкој гори 
• Управа за Трезор 

• Инспекција за архивирање 
• израђен Предлог Статута Савеза 
• маркирање Фрушкогорске трансверзале 

• Попис објеката ПСВ 
• билтен Путник 

• план рада и финансијски план 
• сарадња са ПСС 15.03. хвала! 
• Комисија за планинарске путеве 

• Донатори, пројекти, осим експедиције: АПВ, Војводина шуме, Хем 
колор, биромаркет, ергела Келебија, Фото фокус, Вијак, Ресторан 

Спартак, Политехничка школа. 
• Све комисије савеза (планинарство, алпинизам и експедиције, 

оријентација, трекинг лига, спортско пењање) у потпуности 

реализовали годишњи план активности. 
 

Ад. 2. 
 

Директор Војвођанске трекинг лиге Зоран Вукманов доделио је признања 

најбољима у лиги: 
Мушкарци: 

Пантовић Давор - ПСД Вршачка кула - Вршац 
Пераћ Никола - Београд 
Гуга Ђорђе - ПСД Вршачка кула - Вршац 

 
Жене: 

Опала Марјана - ПК Железничар - Инђија 
Хорват Гордана - ПСД Железничар - Нови Сад 

Шафрањ Јаманта - АРК Трон – Палић 
Екипно: 
ПСД „Вршачка кула“, Вршац, 

ПСД „Железничар“, Нови Сад, 
ЖПК „Спартак“, Суботица 

 
Ад.3.  

 

Андор Луховић  је изложио план рада тима за развој и подршку пројектног 
финансирања. Савез је формирао тим за пројектно финансирање на чијем челу се 

налази Андор Луховић. У тиму су и Маријана Докић и Весна Каменаровић. Тим је 
отворен за све оне који су заинересовани за његов рад. Тим ће радити на писању 
пројеката и њиховој реализацији, на проналажењу извора финансирања за 

пројекте као и на пружању подршке клубовима и комисијама који желе да 
користе могућности пројектног финансирања. Изложио је досадашња искуства 

појединих клубова и Савеза: Пројекти са којима је аплицирано код АПВ, ИПА 
пројекат  ПК Спартак, пројекат обнове дома на Стражилову. Навео је 
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потенцијалне донаторе, установе и финансијере пројеката. Навео је основне 

принципе писања и спровођења пројеката 
 

Ад.4. 
 

Андор Луховић је изложио идеју дигитализације пешачких путева у 
Војводини. Објаснио је идеју да се помоћу телефона који користе на пример 
оперативни систем андроид и има ГПС пријемник може користити софтвер за 

верификацију пређене стазе или испењаног  врха. Софтвер се може развити 
заједно са новим сајтом који ће омогућити већу видљивост резултата у 

планинарству. На тај начин ће се повећати атрактивност постојећих путева и 
врхова и лакше вредновати резултати у планинарском спорту. Такође ће се 
повећати популарност планинарства међу млађом популацијом. Луховић је 

помоћу рачунара и пројектора приказао презентацију могућности дигитализације 
пешачких путева. Предочио је могућност да се идеја преточи у пројекат за којег 

би се онда могла тражити средства.  
 

Ад. 5. 

 
 

 На основу Члана 33. Статута Савеза Скупштина је са 19 гласова ЗА, од  
укупног броја чланова Савеза 25 усвојила је Статут Планинарског савеза 
Војводине. 

 
Ад. 6. 

 
На основу члана 7.  Статута савеза, Скупштина савеза са 19 гласова ЗА 

донела је одлуку да овлашћује председника савеза Ису Планића (ЛК: 

003584766/2012 Нови Сад; ЈМБ: 0509965800026) са станом у Новом Саду,  Јанка 
Чмелика 77 да заступа Планинарски савез Војводине. 

На основу члана 7.  Статута савеза, Скупштина савеза са 19 гласова ЗА 
донела је одлуку да овлашћује генералног секретара савеза Миливоја Ердељана 
(ЛК: 002388765/2010 Н.Сад; ЈМБ:2109964800102) са станом у Новом Саду, у 

улици Паје Радосављевића 2 д да заступа Планинарскси савез Војводине. 
 

Ад. 7. 
 

Скупштина савеза са 19 гласова ЗА донела је одлуку да овлашћује секретара 
савеза Миливоја Ердељана (ЛК: 002388765/2010 Н.Сад; ЈМБ:2109964800102) са 
станом у Новом Саду, у улици Паје Радосављевића 2 д за подношење измена. 

 
Ад.8. 

 
Скупштина савеза једногласно, са 19 гласова је одлучика да се савез буде 

један од оснивача Горске службе спасавања Србије. 

 
Ад.9. 

 
Презентовано је 12 презентација планинарских друштава које су друштва 

сама израдила. Поред тога и све комисије савеза су израдиле презентације рада 

својох комисија за 2013. 
 

Ад.10. 
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Бора Вељковић је презентовао књигу Упознајте Свету Фрушку гору пешице, 

водич по 23 планинарске стазе означене једонственом маркацијом за Фришку 
гору у шест боја (плава, црвена, жута, зелена, црна и браон) 

 
 

Ад.11. 
 

Рад Скупштине поздравили су гости: Миодраг Јововић (заменик Покрајинског 
секретаријата за спорт и омладину), Вјекослав Острогонац (члан Градског већа 
Суботице задужен за спорт), Борис Мићић (председник ПСС) и Ђорђе Бајић (ПС 
Славоније). 

 
Ад.12. 

 
На крају Скупштине приказан је филм са експедиције Хуаскаран 2013. 

 

Састанак завршен у 15,00 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 


