
 
 

Редовна годишња скупштина Удружења ПОДМОРНИЧАР 
 

Удружење грађана ПОДМОРНИЧАР усвојило нови Статут и 
изабрало ново руководство 

 

„ПОДМОРНИЧАР“ је у суботу 11. новембра одржао 16. редовну годишњу скупштину 
Удружења и традиционално интернационално дружење подморничара у Београду. 

Извештаје о раду Скупштини су поднели Управни и Надзорни одбор, као и 
Организациони одбор 56. међународног конгреса подморничара (56 isc). Sva три 
извештаја су једногласно усвојена. 

Скупштина је усвојила и План рада за наредну годину. Као тежишни задаци и 
активности у наредној години пред органима Удружења издвојени су: 

 Сарадња са надлежним институцијама МО Србије и МО Црне Горе у 
довожењу П-911 из Боке Которске у Београд, 

 Припреме „56 isc“ у мају 2019. у Београду, 

 Решавање проблема просторија за текући рад Удружења 

Током рада Скупштине највише дискусије се водило око нацрта Статута, иако је 
исти био на располагању и јавној дискусији више од два месеца. Основни циљ 
већине дискусија био је како да се интензивира и унапреди рад Удружења, као и да 
се Удружење подмлади и омасови укључивањем нових чланова, посебно 
заинтересованих чланова породица садашњих чланова.  

Усвојени Статут у циљевима Удружења нагласио је и социјалну компоненту – бригу 
о старим и болесним члановима и њиховим породицама.  

Новоусвојеним Статутом дефинисани су следећи органи Скупштине:  

 Председник скупштине,  
 Заменик председника скупштине,  

 Управни одбор (5 чланова),  

 Надзорни одбор (3 члана) и  
 Секретар.  



Одмах након усвајања Статута приступило се избору ових органа. 

За Председника скупштине изабран је Милан Јованов, а за заменика 
председника Ацо Ружичић.  

У Управни одбор изабрано је пет чланова: 

- Слободан Живанић - председник Управног одбора, 
- Владе Огар, из новосадског огранка - заменик председника УО, 
- Ратко Амиџић, члан, 
- Исмет Сеферовић, члан, 
- Милисав Мијовић, члан. 

Надзорни одбор чине три новоизабрана члана: 

- Љубисав Проле, председник Надзорног одбора, 
- Војислав Рапајић, члан, 
- Никола Соколић, члан. 

Управни одбор именовао је Ратка Патрногића за секретара Удружења. 

Скупштина је кориговала састав Организационог одбора за „56 isc“ : 

- Милан Комар, председник, 
- Милисав Мијовић, заменик председника, 
- Слободан Живанић, члан по функцији председника УО,  
- Бошко Иванић, члан, 
- Миломир Теофиловић, члан, 
- Предраг Баило, члан. 

Одмах после годишње скупштине подморничари су на сплаву КЕЈ наставили са 
традиционалним дружењем, које је капетан Пера употпунио двочасовном вожњом 
од Ушћа, поред Београда на води до моста на Ади и назад. Чланови 
ПОДМОРНИЧАРА су за ову пригоду допутовали из Ниша, Краљева, Крагујевца, 
Крушевца, Вршца, Новог Сада, Суботице, Добоја, Бања Луке, Смедерева..., а 
братска удружења из Пуле и Тивта  послала су своје представнике. Сусрет и 
дружење употпунили су осведочени пријатељи: директорка Бродарске школе Тања 
Ђокић, представници Речне флотиле  ВС, представници удружења КУРЈАЦИ СА 
УШЋА и удружења КОБРЕ. 


