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З А П И С Н И К 

 

 са 1. седнице Управног одбора Планинарско-смучарског савеза Војводине, 

одржане 1.4.2006. малој сали Спортског савеза Војводине у Новом Саду са почетком 

у 11,15 h.  
ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА: Миодраг Јововић, Милан Бреберина, 
Миливој Ердељан, Исо Планић, Раде Радовановић, Небојша Бошњак и Срђан Кубурић.  

ПРИСУТНИ ЧЛАНОВИ ОРГАНА И КОМИСИЈА: Ђуро Млађен,  
ГОСТИ: Драган Ћирић (Управни одбор ПС Србије) 

 

Дневни ред: 
 

1. Усвајање Пословника о раду Управног одбора, 
2. Рад Савеза, 
3. Правила експедиције Чогори 2007; 

4. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања; 
5. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских  
    спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима; 

6. Бодовање најактивнијих друштава у Војводини; 
7. Ангажовање техничког плаћеног лица за потребе рада канцеларије; 
8. Разно. 

Ад. 1. 
 

Раније достављени Пословнира о раду Управног одбора по којем је радио 

предходни сазив Управног одбора једногласно је усвојен. 
 

Ад. 2. 

 
Одлучено је да ће се рад савеза одвијати у оквиру комисија савеза: 
1.  Комисија за планинарство – Зоран Вукманов; 

2. Комисија за алпинизам и слободно пењање - Исо Планић; 
3. Комисија за оријентацију – Раде Радовановић; 
4. Комисија за високогорство – Небојша Бошњак; 
5. Комисија за Фрушкогорску трансверзалу – Срђан Кубурић; 
6. Комисија за билтен Путник – Миливој Ердељан; 
7. Комисија за школовање кадрова – Милан Бреберина; 
8. Комисија за правилнике – Ђуро Млађен и Миливој Ердељан; 
9. Комисија за информисање - Миливој Ердељан; 

 

Председници комисија су обавезни да до 1. јуна информишу УО о саставу 
комисија (три члана). Избор чланова комисија је препуштен председницима комисија. 

Једногласно је прихваћена иницијатива председника савеза Миодрага Јововића, 

да савез од 31. Планинарског маратона на Фрушкој гори понуди досадашњем 
Организационом одбору Маратона да организацију преузме ПССВ. 

Драган Ћирић је предложио да се изврши регистрација код надлежних органа 

Планинарског маратона на Фрушкој гори. Такође је известио да се о овој иницијативи 
расправљало на Извршном одбору оснивача Маратона, ПСД Железничар, Нови Сад и 
идеја је подржана.   

Одлучено је да потписничари текућег рачуна савеза буду председник савеза 
Миодраг Јововић и секретар савеза Миливој Ердељан. 

Прихваћена је иницијатива Миодрага Јововића да се организује школовање за 

маркетинг, где ће бити позван по један или два преставник асваког друштва. 
 

 
Ад. 3. 

 



 2

Раније достављена Правила експедиције Чогори 2007, једногласно су усвојена. 

 
Ад 4. 

 
Једногласно је одлучено да се Правилник о номенклатури спортских занимања и 

звања добивен од Секретаријата за спорт и омладину Извршног већа Војводине 

проследи свим чланицама савеза. 
Ад. 5. 

 

Једногласно је одлучено да се Правилник о ближим условима и критеријумима за 
стипендирање врхунских спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима 
добивен од Секретаријата за спорт и омладину Извршног већа Војводине проследи 

свим чланицама савеза. 
Ад.6. 

 

Секретар савеза, образложио је раније достављени предлог за бодовање 
најактивнијих друштава у Војводини. Разлика на досадашњи начин бодовања је у 
томе што су досада овај образац сама друштва попуњавала, а у будуће би се у савезу 

попуњавао са листе најактивнијих планинара и планинарки. У начелу је предлог 
прихваћен и одлучено је да се пошаље друштвима како би дала сугестије. 

 

Ад.7. 
 

На основу одлуке са Скупштине савеза одржане 12.3.2005. године, једногласно је 

одлучено да због повећања обима послова у канцеларији Савеза  да се потпише 
уговор о раду са Миливојем Ердељаном са станом у Новом Саду, Паје Радосављевића 
2 д, лични број 2109964800102. Миливој Ердељан би био ангажован као технички 

секретар. 
Једногласно је прихваћен предлог Уговора у раду и он је саставни део овог 

записника. 

Управни одбор је једногласно овластио Секретаријат, да у договору са Миливојем 
Ердељаном усваја анексе Уговара о раду у циљу кориговања зараде запосленог у 
односу на потписани Уговору у раду у зависности од срестава савеза, али не може 

бити већа од минималне цене рада умножене са коефицијентом 4 (четири), плус 
минули рад. 
 

Ад.8. 
 

Секретар извештава да је Министарству просвете у спорта Републике Србије, 

Управи за спорт упућена пријава за упис промене у регистар. 
Председник Организационог одбора експедиције Каракорум 2006. извештава да је 

Планинарском савезу Београда достављен предлог Протокола о сарадљи у 
реализације експедиције Чогори 2007, али до његовог потписивања још није дошло. 
Ради усаглашавања урађене су четири варијанте, али није нађен минимум 

заједничког интереса и зато није потписан. 
Одлучено је да се Златним спонзорима експедиције Еверест 2005. доделе Златне 

значке савеза. 

 
Састанак завршен у 13,30 h. 
 


