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З А П И С Н И К 

 

са 6. седнице Управног одбора Планинарског савеза Војводине, одржане 

6.11.2020. у сали ПСД Железничар, Нови Сад (Трг Галерија 4) у Новом Саду са 

почетком у 18:00 h. 
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Никола Бобић, Горан Жигић, Милан 

Мирковић, Александра Тодоров, Недељко Томановић  и Миливој Ердељан  
ОДСУТНИ: Оливера Макитан,  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Боривоје Вељковић (председник комисије 

за планинарске путеве), Владимир Бобић (председник комисије за алпинизам и 
експедиције), Синиша Петров (Комисијa за планинарске путеве) 
ОСТАЛИ ПРИСУТНИ:  

 

Дневни ред: 
 

01. Усвајање Записника са 5 седнице Управног одбора 
02. Извештај о раду Секретаријата; 
03. Извештај комисија Савеза за 2020; 

04. План рада комисија за 2021; 
05. Финансијски план за 2021; 
06. Суфинансирање покрајинских планинарских активности 2021; 

07. Скупштина Савеза 
08. Разно. 

 

Ад. 1. 
 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен, без примедби. 

 
Ад. 2. 

 

Рад секретаријата између две седнице Управног одбора: 
- Потписан „Споразум о међусобном разумевању и сарадњи“ са ЈП ''НП Фрушка 
Гора''  25.5.2020; 

- Потписан Уговор са Покрајинским Секретаријатом за спорт и омладину о 
реализацији посебног програма покрајинског спортског савеза средствина из 
буџета АПВ под називом „Планинарска оријентација“ за Си систем у висини од 

238000.00 динара (2.7.2020.); 
- Сарадња са Планинарским савезом Србије; 
- ЈП ''НП Фрушка Гора'' уредио Орлово бојиште на Фрушкој гори 
- Проблеми око Базе података Покрајинског Секретаријата за спорт и омладину; 

 

Ад. 3. 
 

Председници комисија поднели су извештај за 2020. годину. Једногласно су 

усвојени извештаји. 
Прилог: Извештај о раду комисија за 2020. 

 

Ад. 4. 
 

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

Једногласно су усвојене измене у Обрасцу најактивнијих планинара  са допуном 
бодовања успона  по Виа Ферети. 

Председници комисије за младе сугерисано је да више сурађује са комисијом за 

младе ПСС како би се млади планинари из Војводине више укључили у кампове за 
младе и перспективне ПСС. 
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Сугерисано је такмичарским комисијама да више инсистирају на такмичарским 

књижицама, јер у противном њихове дисциплине мораће да се сматрају 
рекреативним. 

Горан Жигић се прихватио да води комисију за планинско трчање- Скајранинг 
(енг. Skyrunning), а помагаће му и Недељко Томановић. 

Једногласно су усвојини 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, ПК “Зрењанин”, Зрењанин, ПСД 
“Стражилово”, Ср.Карловци. 

 

Ад.7. 
 

Редовна Скупштина Планинарског савеза Војводине, одржаће се у суботу 20. март 

2021. године у великој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са почетком у 
11,00 h. 

Ад.8. 

 
Због пандемије ковида 19 отказан је планинарски бал 2020. који је требао да се 

одржи у Кикинди у организацији ПД “Кинђа”, Кикинда.  

Синиша Петров извештава да је издата мапа (Р=1:15000)  Вршачких планина. 
Велики допринос издавању мапе дао је Ђорђе Гуга. 

Председник комисије за алпинизам и експедиције извештава да кров на 

Едукативном центу Нови Сад прокишњава баш поред саме стене. Договорено је да се 
предложи Едукативном центу Нови Сад да се наши алпинисти попну на кров и 
поправе сами ако могу. 

 
Састанак завршен у 20:30 h. 
 

 

 

 

 

 


