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З А П И С Н И К 

 

 са 6. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 

одржане 27.10.2012. сали Планинарског савеза Новог Сада са почетком у 11,00 h.  

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Миодраг Јововић, Исо Планић, Миливој 
Ердељан, Ивица Рушпај, Раде Радовановић, и Иван Томик 

ОДСУТНИ: Драган Лалић   
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Зоран Вукманов (председник комисије за 
планинарство),  

 

Дневни ред: 
 

1. Извештај о раду Секретаријата; 
2. Извештај комисија Савеза за 2012; 

3. Војвођанска трекинг лига; 
4. План рада комисија за 2013; 
5. Финансијски план за 2013; 

6. Регистрација у Агенцији за привредне регистре; 
7. Jeсења Скупштина Савеза 

8. Експедиција Даулагири 2013. 
9. Оставка председника Савеза 
10. Разно. 

 
Председник Савеза је предложио да се раније достављени дневни ред допуни са 

једном новом тачком: Оставка председника Савеза. Једногласно је прихваћен дневни 
ред са предложеном допуном. 

 

Ад. 1. 
 

Секретаријат Савеза је одржао 10 седница од предходне седнице Управног одбора 

и решавао текуће проблеме Савеза.  

     Савез  је штампао књигу „Планинарски врхови у Србији“, аутора Исе Планића. 
     Контактирао са друштвима у циљу помоћи око пререгистрације. 

     Покушао да помогне око разрешења проблема насталих у самим друштвима и 
између самих друштава. 
Прилог: Евиденција друштава у АПР. 

 
Ад. 2. 

 

Председници комисија су поднели извештај за 2012. годину и све што је 
планирано реализовано је. Једногласно су усвојени извештаји. 

Прилог: Извештај о раду комисија за 2012. 

 
Ад. 3. 

 
Директор Војвођанске трекинг лиге Зоран Вукманов извештава да је успешно 

организованана промотивна Војвођанска трекинг лига и то у Вршцу, Палићу, 

Делиблатској пешчари и  Буковцу. 72 такмичара узело увешће. За организацију 
Војвођанске трекинг лиге 2013. године послат је конкурс друштвима 

 

Ад. 4. 
 

Председници комисија су писмено поднели план рада комисија за 2013. годину. 

Једногласно су усвојине планови рада комисија за 2013. годину 
Прилог: План рада комисија за 2013. 
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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 30 % 

Експедиција Даулагири 2013. 20 % 

признања за такмичења 3 % 

издавање књиге 10 % 

 
Ад. 6. 

 

 Секретар савеза извештава да је 29.5.2012. године стигло решење од 
Агенције за привредне регистре. Регистровани смо под бројем БС 13647/2012. 

 
Ад.7. 

 

Јесења Скупштина савеза одржаће се у суботу 24.11.2012. године са 
почетком у 11 часова у планинарском дому на Иришком венцу.  
 

Ад.8. 
 

Једногласно је усвојена предлог Организационог одбора експедиције да се 
организује експедиција Даулагири 2013. у Непалу. 
 

Ад.9. 

 
Пошто је Председник Савеза Миодраг Јововић изабран 4.10.2012. за заменика 

покрајинског секретара за спорт и омладину чиме је ушао у сукоб интереса са 
функцијом председника Савеза, јер је Савез корисник буџета АПВ подноси оставку на 
место председника савеза. 

Одлучено је да до седнице Скупштине Савеза вршилац дужности председника 
буде досадашњи потпредседник Савеза Исо Ппанић. 

 
Ад.10. 

 
 

Исо Планић наглашава да како савез, тако и друштва моруја што више да се 
укључују у међурегионалну сарадњу, јер тако се мође доћи до средстава за 
реализацију пројеката. Зато треба размислити о формирању комисије за регионалну 

сарадњу.  
 

Састанак завршен у 12,30 h. 

 
Записник водио: 

____________________ 

(Миливој Ердељан) 
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