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З А П И С Н И К 

 

са 4. седнице Управног одбора Планинарског савеза Војводине, одржане 

8.11.2019. 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, Недељко Томановић  и Миливој Ердељан  
ОДСУТНИ: Милан Мирковић,  

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 3 седнице Управног одбора 
02. Извештај о раду Секретаријата; 
03. Извештај комисија Савеза за 2019; 

04. План рада комисија за 2020; 
05. Финансијски план за 2020; 

06. Суфинансирање покрајинских планинарских активности 2020; 
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:  

- Састанак са ЈП ''НП Фрушка Гора''  у вези наплате таксе за рекреативну 

акцију „Шетња за децу на Поповици“ од 11.5.2019; 
- Огранизована Планинарска камп журка за младе од 31.08. до 01.09.2019. у 

организацији ПСК Сириг, Сириг; 
- Упућен допис Црвеном Крсту Војводине где смо предложили сарадњу наше 

две организације (13.8.2019.). Нисмо добили одговор; 

- Сарадња са Планинарским савезом Србије; 
- Горска служба спасавања (скупштина, управни одбор); 

- Едукативни центар Нови Сад; 
- Регистар планинарски спортских водича; 
- Алпицирали за средства код Покрајинског секретаријата за омлаину и спорт 

за Си систем; 
- Министарство омладине и спорта нам тражило лекарске прегледе из 2018. 

за спортске стручњаке. 
 

Ад. 3. 

 
Председници комисија поднели су извештај за 2019. годину. Једногласно су 

усвојени извештаји. 
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Посебно је за похвалу објављивање планинарско-туристичка мапа Фрушке 

горе у оквиру пројекта „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ “. Издавач је 
„Самарија“ доо Нови Сад, аутор је Синиша Петров. 

Позив од Славонских планинара за Сусрет По Панонским горама је стигао 
буквално недељу дана пре реализације сусрета у септембру, па смо се 

договорили за нови термин у децембру. Нажалост позив још увек није стигао. 
Прилог: Извештај о раду комисија за 2019. 

 

Ад. 4. 
 

Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2020. 
годину. 

На писмени предлог председника комисије за планинарење и пешачење 

једногласно су усвојене измене у Обрасцу извештаја са традиционалних акција 
Савеза. 

Председник комисије за планинарење и пешачење нас је известио да је 
покренута иницијатива да се и успони  по Виа Ферети уврсте у бодовање 
најактивнијих планинара. Председник комисије се обавезао да ће до краја 2020. 

године  разрада правила за бодовање Виа Ферата 
Најављено раздвајање категорија најактивнијих чланова савеза на планинаре 

и високогорце неће се спроводи у 2020. години, већ да се током године друштва 
постепено припремају на ову поделу, како би нови правилник о избору 
најактивнијих планинара и високогораца (заједно са новим обрасцима) могао да 

ступи на снагу у 2021. години. 
 У договору са председником Савеза и председницом комисије за младе биће 

расписан конкурс за камп за младе за 2020. 
Сугерисано је такмичарским комисијама које немају довољно средстава за 

организацију такмичења увођење котезације. 

Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2020. годину. 
Прилог: План рада комисија за 2020. 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: ПСК “Спартак”, Суботица, ПД “Јеленак”, Панчево, 
ПК “Железничар”, Инђија. 

 
Ад.7. 
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Планинарски бал 2020. одржаће се у Кикинди у организацији ПД “Кинђа”, 

Кикинда.  
Александра Тодоров је најавила да ће се Планинарски бал 2021. 

највероватније одржати у Зрењанину. 
Александра Тодоров је прихватила да предложи критеријуме за доделу 

признања за оне који највише раде са младима. 
Прихваћена је инивијатива да се за књигу „100 биографија знаменитих 

планинара Војводине утврде ближи критеријуми узимајући у обзир врхунске 

резултате и допринос развоју планинарству у Војводини. 
  

Састанак завршен у 20:45 h. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


