
                                   

 

 

Драги пријатељи, 

Одред извиђача „Мирослав Мика Антић“ је основан фебруара 2015.године и ове године слави 
пет година постојања. Петогодишњицу смо желели да прославимо са пријатељима организујући 
акцију на којој ћете имати прилику да боље упознате наше чланове, Детелинару-средину у којој 
живимо и радимо, наш град Нови Сад – европску престоницу младих 2019. и европску 
престоницу културе 2021. године. 

   

Како наш одред носи име познатог писца, новинара, сликара, редитеља Мирослава Антића 
сваке године обележавамо његов рођендан 14.03.2020. полагањем цвећа на бисту у Дунавском 
парку. Поред акције биће одржана и свечаност на којој ћемо се, уз пригодан програм, захвалити 
пријатељима организације који су нас подржавали да истрајемо и доделити признања 
члановима за савладан извиђачки програм. 

 

АКЦИЈА 
ОРГАНИЗАТОР 

 1.„Микини сусрети“ 
 Одред извиђача „Мирослав Мика Антић“, Нови Сад 

ЦИЉ  Упознавање са радом одреда у протеклих 5 година, стваралаштвом 
Мике Антића и знаменитостима Новог Сада. 

ВРЕМЕ  13.-15.03.2020. 
МЕСТО   Град Нови Сад 
СМЕШТАЈ  ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Јанка Чмелика 89, Нови Сад 
 

 

 

 

 

 

Одред извиђача  

„Мирослав Мика Антић“ 

- Нови Сад  - 

1. «Микини сусрети» 

Петогодишњица одреда 



УЧЕСНИЦИ 

Чланови регистрованих одреда у Савезу извиђача Србије, одреда који имају важећи потписани 
Споразум о сарадњи са СИС, извиђачи из региона чланови својих матичних Савеза признатих у 
WOSM. 

Такмичарске категорије 

• Полетарци и пчелице 7-11 година (први до четврти разред основне школе) 
• Млађи извиђачи 11-15 година (пети до осми разред основне школе) 
• Млађе планинке 11-15 година (пети до осми разред основне школе) 
• Старији извиђачи 15-19 година (први до четврти разред средње школе) 
• Старије планинке 15-19 година (први до четврти разред средње школе) 

Екипа броји најмање 5 чланова. Уколико се деси да екипа ипак дође са 3 или 4 члана може да 
учествује у такмичењу, али уз одбитак 20% бодова за сваког члана који недостаје. Дозвољено је 
попуњавање екипе из другог одреда, али у истој категорији. Мешовите екипе по полу, осим за 
полетарце и пчелице, нису дозвољене. 

За малолетне екипе, обавезно је стално присуство на акцији вође пута - одрасле особе преко 20 
година. 

ПРЕДЗАДАТАК  

Полетарци и пчелице: Потребно је да сваки члан екипе донесе примерак једне књиге коју ћемо 
поклонити локалној библиотеци 

Млађи и старији извиђачи и планинке: Сваки члан екипе по Један комад одеће који више не 
носите, чист, не поцепан. То могу бити дуксеви, мајице, панталоне, јакне и сл. Одећу ћемо 
предати Црвеном крсту Војводине за социјално угрожене породице. 

Предзадатак се бодује по члану 20 бодова. 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Полетарци и пчелице Млађи и старији извиђачи и планинке 
 Прелазак стазе - по Детелинари (у 

пратњи  предводника) 
 Прелазак стазе- шири центар града 

 Невидљиво писмо  Шифроване поруке и загонетке 
 Задаци и игре спретности и 

сналажљивости 
 семафор 

 Саобраћајни знаци  Проналазак илегалца 
 чворови  панорамски снимак 
 кабаница од шаторског крила  тест о Новом Саду и извиђачкој 

организацији 
• песме Мике Антића  задаци спретности и сналажљивости 

  везивање чворова 
  Песме Мике Антића 

 

КЗП се посебно бодује. 

Обезбеђен је пратећи програм за вође.   

Напомена:  
У случају кише активности ће бити прилагођене временским условима. Понети кабанице. 



ЛИЧНА ОПРЕМА 

- извиђачка књижица 
- здравствена књижица 
- извиђачка кошуља и марама (може одредска мајица за полетарце) 
- подметач за спавање 
- врећа за спавање 
- прибор за личну хигијену 
- кабаница 
- батеријска лампа 
- игла и конац 
- чутурица или флаша за воду 
- резервна одећа и обућа 

КОЛЕКТИВНА ОПРЕМА 

- два пара сигналних заставица 
- торбица прве помоћи 
- прибор за писање и цртање, чврста подлога 
- свећа 
- кутијица шибица 
- један мобилни телефон са активном картицом 
- пиштаљка 

ПРИЈАВА ЕКИПА 

Екипе можете пријавити на формулару у прилогу елабората потписане од стране старешине 
одреда на мејл oimikaantic@gmail.com .  

Рок за пријаву је 10.03.2020. до 23 часа. Екипе које се пријаве на време добијају 50 бодова. 

КОТИЗАЦИЈА 

Котизацију у висини од 450 динара плаћају и учесници и вође екипа. 

Котизација се уплаћује на рачун : 

Одред извиђача „Мирослав Мика Антић“ 

Јанка Чмелика 89, Нови Сад 

Број рачуна 160-424101-25 

Сврха: котизација за Микине сусрете 

Котизацију уплатити до 11.03.2020. у 23ч. 
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ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА 

- Смештај у чврстом објекту 
- Исхрана: вечера (петак), доручак, ручак, вечера (субота), доручак и ланч пакет (недеља) 
- Обележја акције 
- Дочек гостију на аутобуској и железничкој станици уколико гости до 12.03. обавесте 

тачно време доласка 
- Награде  
- Дипломе и захвалнице 

ДОЛАЗАК УЧЕСНИКА 

Екипе које долазе на аутобуску или железничку станицу могу да се јаве до 12.03. и 
организоваћемо дочек и превоз ствари до школе. Учеснике ће довести наши чланови градским 
бусом или пешице петнаестак минута. У школу се може ући после 17 часова у петак 13.03. 

Уколико се не пријавите на време можете самостално доћи аутобусима број 7 (станица код 
цркве на Детелинари) и број 14 (станица код ФК „Нови Сад“, после МЕРКУРА- на мапи Forma 
ideale), па пешице 5 минута до ОШ „Светозар Марковић Тоза“, Јанка Чмелика 89. Цена карте у 
аутобусу је 65 динара и купује се код возача, где се и улази у аутобус. 

Ко долази из правца из правца Београда аутопутем најбоље је изаћи на излаз Нови Сад – север 
(трећи излаз) и само право на Булевар Европе.  

 

 

 

 

 

 



САТНИЦА 

ПЕТАК 13.03.2020. СУБОТА 14.03.2020. НЕДЕЉА 15.03.2020. 
 7.00- устајање 

7.30-8.30 - доручак 
7.00- устајање 
7.30-8.30 - доручак 

9.00 - отварање акције 8.30-9.00 - паковање 
9.30- 16.30 – ПРЕЛАЗАК СТАЗЕ 
(ручак на стази) 

9.00- напуштање сале и 
пребацивање ствари у другу 
просторију 

16.30-18.00 – игре 10.30-11.00-затварање акције 
17-19.30 -   долазак екипа и 
регистрација  
19.30 - припрема за вечеру 

18.30-19.45 - СВЕЧАНОСТ 
поводом петогодишњице 
одреда 

 

20,00-20.30 – вечера 
20.30-21.00 – састанак вођа 
екипа 

20.00 – 21.00 вечерa 
21.00-22.30 - КЗП 
 

 

21.00-22.30 - КЗП 
22.30 - припрема за 
повечерје 
23.00  - повечерје 

22.30 - припрема за повечерје 
23.00  - повечерје 
 

 

 

Организатор задржава право измене сатнице. 

 

Старешина акције :                 Тања Јанковић, тел 064/1243 075 

Заменик старешине акције: Ненад Тадић, тел 064/25 38 627 

Начелник Акције:                    Душан Тадић, тел 065/9219 261 

 
Дођите да се дружимо! 

 

Старешина одреда 

Тања Јанковић 
 

*************************** МИКИНЕ СУСРЕТЕ ПОДРЖАЛИ *************************** 

                

 
 


