
Страна 1 од 2 
 

З А П И С Н И К 

 

са 2. седнице Управног одбора Планинарског савеза Војводине, одржане 

9.11.2018. сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са почетком у 18,00 h. 

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Никола Бобић, Горан Жигић, Оливера 
Макитан, Александра Тодоров  и Миливој Ердељан  
ОДСУТНИ: Милан Мирковић, Недељко Томановић 

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Боривоје Вељковић (председник 
комисије за планинарске путеве), Владимир Бобић (председник комисије за 

алпинизам и експедиције), Раде Радовановић (председник комисије за 
планинарску оријентацију), 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ:  

 

Дневни ред: 

 
01. Усвајање Записника са 1 седнице Управног одбора 

02. Извештај о раду Секретаријата; 
03. Извештај комисија Савеза за 2018; 
04. План рада комисија за 2019; 

05. Финансијски план за 2019; 
06. Суфинансирање покрајинских планинарских активности 2019; 

07. Разно. 
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:  
- Разговор са Покрајинским инспектором о инспекцијском надзору над 

субјектом који обавља делатност или врши активност, а није уписан у 
одговарајући регистар; 

- Допуна Закона о коришћењу јавних добара; 
- Упис у националну евиденцију организација у области спорта под редним 

бројем: 8732067-18/1 (Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије) 

- Инспецијски надзор Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 
(30.10.2018.). 

- Састанак са ЈП ''НП Фрушка Гора'' (29.3.2018.). Упознавање Планинарских 

друштава/клубова и осталих заинтересованих спортских организација са 
Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја НП Фрушка Гора, 

а на основу које се врши обрачун надокнаде за организовање спортских, 
културних и других манифестација на подручју НП Фрушка Гора и Модели 
заједничке сарадње у будућем периоду; 

- Горска служба спасавања (статут, скупштина, управни одбор); 
- Едукативни центар Нови Сад, продужење уговора о сарадњи. 

 
Ад. 3. 

 

Председници комисија поднели су извештај за 2018. годину. Једногласно су 
усвојени извештаји. 

Прилог: Извештај о раду комисија за 2018. 
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Ад. 4. 

 
Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2019. 

годину. 
Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2019. годину. 

Једногласно је усвојин образац извештаја са традиционалних планинарских 
акција који ће се примењивати од 2019. године. 

Прихваћена је иницијатива да се за 2020. годину раздвоје у обрасцу 

Најпланинар планинарење и високогорство (Високогорски успони су успони на 
врхове преко 3500 m  надморске висине током целе године и врхови преко 2000 

m  током зимског периода), да се бодују као одвојене планинарске дисциплине 
како је и Статутом предвиђено. 

Прилог: План рада комисија за 2019. и образац извештаја са традиционалних 

планинарских акција  
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: ПД “Др Р.Симоновић”, Сомбор; ПСД “Вршачка кула”, 
Вршац; ПД “Вилина водица”, Буковац. 

 
Ад.7. 

 

Констатована је писмена “Изјава о иступању из Планинарског савеза 
Војводине” од ПД “Нафташ”, Нови Сад од 29.8.2018. 

ПСД “Змајевац”, Врдник је известио да је све припремљено за 4. Планинарски 
бал на Змајевцу 24.11.2018. 

Прихваћена је иницијатива да се следећи планинарски бал одржи у Кикинди 

или на Чардалу на Делиблатској пешчари у организацији ПД “Кинђа”, Кикинда 
или ПОК “Компас”, Вршац. Коначна одлука биће донесена на наредној седници 

Управног одбора савеза. 
Председник савеза се захвалио свим председницима комисија савеза на 

уложеном великом труду  и раду у 2018. и благовременом достављању извештаја 

за 2018. и планова за 2019.  
 Састанак завршен у 21:30 h. 

 

 

 

 


