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З А П И С Н И К 

 

 са 4. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 

одржане 13.10.2007. малој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са 

почетком у 11,00 h.  

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Миодраг Јововић, Милорад Влаховић, 
Миливој Ердељан,  Исо Планић, Раде Радовановић и Небојша Бошњак. 
ОДСУТНИ: Милан Бреберина 

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Зоран Вукманов (председник комисије 
за планинарство), Марија Бирвалски (надзорни одбор), Емил Половина (надзорни 

одбор) и Љубомир Попов (надзорни одбор) 
 

Дневни ред: 

 
1. Коптирање члана Управног одбора; 

2. Извештај о раду Секретаријата; 
3. Извештај комисија Савеза за 2007; 
4. План рада комисија за 2008; 

5. Финансијски план за 2008; 
6. Анекс Правилника о категоризацији лиценци и начину издавања лиценци за  

    организацију планинарских акција; 
7. Планинарство као спорт и стратегија развоја планинарства у Војводини; 
8. Регистар чланица савеза Војводине; 

9. Најактивнији планинар по читаоцима билтена Путник; 
10. Пријем нових чланова у Савез; 

11. Разно. 
 

Једногласно је прихваћен дневни ред. 

 
Ад. 1. 

 
После писмене оставке Срђана Кубурића на основу члана 29 статута Савеза 

Управни одбор је једногласно одлучио да коптира Милорада Влаховића из ПСД 
"Др Лазар Марковић" из Ирига за члана Управног одбора.  

Милорад Влаховић ће се у року од месец дана изјаснити да ли због обавеза 

моћи да преузме комисију за Фрушкогорску трансверзалу.  
 

Ад. 2. 
 

Секретаријат Савеза је одржао 6 седница од предходне седнице Управног 

одбора (записници достављени члановима Управног одбора) и решавао текуће 
проблеме Савеза. Председник и секретар су се одазвали готово сваком позиву 

планинарских друштава да присуствују традиционалним акцијама или годишњим 
скупштинама. 

Председник савеза информише о току разговора са Организационим одбором 

маратона о преузимању организације маратона и покретању иницијативе за 
промену Статута ПС Србије. 

Усвујено је да се упуте дописи планинарским друштвима да писмено подрже 
измене Статута ПС Србије. 

 

Ад. 3. 
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Вођа експедиције Брод Пик 2007. Миливој Ердељан дао је краће образложење 

извештаја са експедиције који је уз позив за Управни одбор достављен члановима 
Управног одбора. Једногласно је прихваћен извештај. 

Председници комисија су поднели извештај за 2007. годину и све што је 
планирано реализовано је. Констатовано је да би требала да буде далеко боља 

комуникација међу друштвима. 
Извештаји су једногласно усвојени. 
Прилог: Извештај  комисија за 2007. и извештај са експедиције Брод Пик 

2007. 
 

Ад 4. 
 

Пошто су председници комисије изнели план рада комисија за 2008, 

једногласно су усвојен. 
Једногласно је прихваћено да се 2008. организује експедиција на К 2 висок 

8.611 метара. Опрему коју смо послали у току 2006. године каргом из Србије за 
експедицију Гашербрум 1&2 2006. остаће у Пакистану до завршетка успона на К 2 
до 2008. године.  

Због сталних немира у Пакистану и несигурности да ли ће моћи следеће 
године да се и реализује експедиција у Пакистану, одлучено је да се усвоји 

резервна дестинација, а то су Хималаји са врховима Макалу или Лоце. 
Одлучено је да се формира комисија за спортско пењање, а да њен 

председник буде Лаза Радивојац. 

Прилог: План рада комисија за 2008. 
 

Ад. 5. 
 

Једногласно је усвојен расподеле средстава из редовног буџета АП Војводине: 

комисија за оријентацију 8 % 

комисија за алпинизам 8 % 

комисија за спортско пењање 8 % 

за Планинарски маратон на Фрушкој гори 8 % 

за рад канцеларије 50 % 

фрушкогорска трансверзала 5 % 

признања за такмичења 3 % 

издавање књиге 10 % 

 
Ад.6. 

 

По препоруци Покрајинског секретаријата за спорт и омладину после 
извршеног редовног надзора над радом Савеза, једногласно је одлучено да се у 

Правилнику о категоризацији лиценци и начину издавања лиценци усвојеном 
17.9.2005. у члану 3. дода нови став: 

- потребно је да је завршио школу предвићену законом за школовање и 

лиценцирање стручних кадрова,  
 

Ад.7. 
 

У циљу израде стратегије развоја планинарства у АП Војводини одлучено је да 

се од планинарским друштвима тражи њихова мишљења и стратегије како виде 
даљи развој планинарства. 

 
Ад.8. 
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На основу члана 14. и 15. Статута Савеза Управни одбор је одлучио да из 

регистра чланица Савеза брише следећа Планинарска друштва: 
- ПСД Кестен, Лединци – 10 година нису купили маркице, 

- ППК “ЕXЛЕX”, Сента – Од учлањена у савез нису уплатили чланарину 
- ОК “Нештин“, Нештин - Од учлањена у савез нису уплатили чланарину 

- СД “Орловац“, Нови Сад - 4 године нису купили маркице, 
Одлучено је да Раде Радовановић контактира са ПСД Железничар, Панчево (3 

године нису платили чланарину савезу) у циљу укључивања у рад савеза. 

Одлучено је да Милорад Влаховић ПСД Железничар, Шид  (3 године нису 
плалити чланарину савеза) у циљу укључивања у рад савеза. 

 
Ад.9. 

 

 Једногласно је прихваћена иницијатива Исе Планића да билтен Савеза 
Путниг проглашава најактивнијег планинара по читаоцима билтена.  

 
Ад.10. 

 

Једногласно је одлучено по члану 30 Статута Савеза да Планинирско 
удружење "Равничар" из Врбаса, ПСД "Бечеј-Lesson" из Бечеја и СПК "Пентраx" из 

Кикинде  пошто су доставили сву потребну документацију приме у чланство 
Савеза 
 

Ад.11. 
 

Миливој Ердељана извештава да је разговарао са Александром Дамјановићем 
у циљу да прикупи све своје планинарске путописе и да их савез објави поводом 
90. година обележавања организованог планинарства у Војводини. Дамјановић је 

прихватио идеју. 
Миодраг Јововић извештава да Савез неће одустати од идеје јесењег 

заседања скупштине на којој ће бити презентовани фото и видео материјали 
планинарских друштава из Војводине; 

Емил Половина је известио Управни одбор да је на седници Надзорног одбора 

одлучено да председник Надзорног одбора буде Марија Бирвалски. 
Састанак завршен у 12,45 h. 
 
 

  
 

 


