
З А П И С Н И К 

 

 са заједничке седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза 

Војводине и Организационог одбора експедиције «Србија-К2 2008.», одржане 

28.8.2008.  малој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са почетком у 20 

сати.  

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА: Миодраг Јововић, 
Зоран Контић, Милорад Влаховић, Миливој Ердељан,  Исо Планић, Раде 
Радовановић и Милан Бреберина. 

ОДСУТНИ: Небојша Бошњак.  
ГОСТИ: Драган Ћирић и Драган Божовић 

 

Минутом ћутања одата је почаст погинулом алпинисти Дрен Мандићу. 
 

Дневни ред: 
 

1. Извештај са експедиције СРБИЈА К2 2008; 
2. Иницијатива за заказивање Вандредне изборне Скупштине ПС Србије 

 

 
Једногласно је прихваћен дневни ред. 

 
Ад. 1. 

 

Исо Планић је у целости прочитао извештај са експедиције Србија К2 2008. 
Извештај су усмено допунили Миливој Ердељан Исо Планић и Миодраг Јововић. 

На основу размотреног извештаја експедиције, обављених детаљних 
разговора са пењачким делом и вођством експедиције, усвојен је следећи 
закључак: 

- чланови експедиције имају велико и доказано пењачко искуство; 
- на припреме, у кондиционом погледу, не могу се ставити примедбе јер су 

биле стручно планиране и вођене и савесно обављене; 
- у погледу личне и техничке опреме експедиција је била добро снабдевена; 
- пењачки део експедиције је био у добром психичком и физичком стању, 

што се показало у сигурности и брзини пењања и у односу на кретање 
већине других експедиција и исказало у похвалама и признањима њихових 

вођа које су је оцениле као најспремнију; 
- експедиција је деловала сложно, што је, уз друге, претходно наведене 

услове, обећавало пун успех; 

- несрећа која се догодила је права трагедија, али ни на који начин не треба 
и не сме да обесхрабри учеснике будућих наших експедиција, као што ни 

жртве којих је нажалост било, нису обесхрабриле учеснике данашњих 
подухвата; 

- планинари Србије искрено и од срца учествују  у болу породице и чланова 

експедиције, а њима пружају пуну подршку, уверени да ће наставити са 
својим активностима; 

- планинари Србије саучествују и у болу породица чланова експедиција које 
је захватила једна од највећих таргедија у планинама у којој је нестало 

једанаест људских живота, а посебно због смрти пакисатанског водича који 
је страдао помажући члановима наше експедиције да пренесу тело покојног 
Дрена Мандића на погодније место; 

- члановима експедиције припада захвалност због исцрпног извештаја који 
су припремили о овом догађају; 



- планинарење, чији су видови алпинизам и високогорство у том свом делу је 

спорт високог ризика, у коме, нажалост, жртве постоје. 
Извештај је једногласно прихваћен 

 
Прилог: Дневник и извештај са експедиције Србија К2 2008. 

 
Ад. 2. 

 

 На основу усвојене иницијативе на Скупштини Савеза (15.3.2008.) за 
сазивање Вандредне изборне Скупштине Планинарског савеза Србије Управни 

одбор је одлучио да предложи чланицама савеза да свако друштво упути  
Управном одбору ПСС иницијативу за сазивање Вандредне изборне Скупштине 
Планинарског савеза Србије. 

 

 

  

Састанак завршен у 22,25 h. 
  
 

 

 


