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ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА ПСД „ПОШТАР“ Н. Сад у 2017. год.
На редовним састанцима евидентирали смо и усвојили активност чланова
ПСД " Поштар" Нови Сад на 104 евидентиране планинарске акције у 2017. години.
Наши чланови били су:
- водичи ПСС на акцијама нашег Друштва,
- у сарадњи са другим планинарским клубовима планинарили су или
- индивидуално учествовали на планинарењу - пешачењу и известили
чланство и јавност путем интернета (е-маил, сајт, ФБ) или на састанку Друштва.
На нивоу Планинарског савеза Србије (ПСС):
Врхунски спортисти: У експедицији ПК "Балкан" из Београда, наш члан Милана
Буинац, попела се на врх Ирана, Елбурс, Дамаванд 5671 мнв, а Данијела Тешендић је
са ПК "Предејане" из Владичиног Хана, била на врху Европе у Русији на Кавказу,
Западни Елбрус 5642 мнв.
Овим врхунским успонима у 2017. години, у Планинарској спортској грани Спортског
савеза Србије, а као чланови Планинарског савеза Србије добиле су признање и стекле
услов за категоризацију у ранг Врхунског спортисте Србије - Националног разреда.
Водичи III категорије СВ ПСС из нашег Друштва су: Магдалена Селеши, Душко
Косјер и Боривоје Вељковић. Почасни водичи др. Милан Бреберина и Цветин Ристановић
су били у том својству до краја 2017. године, пошто је Начелништво Службе водича ПСС
укинуло звање „Почасни водич“, које не постоји по критеријумима УИАА.
Сви водичи и организатори активности чланства из нашег Друштва учествовали су у
реализацији Календара акција за 2017. годину, изузев Радојице Табачког који у 2017.
години није организовао нити учествовао на акцијама. Он је 2016. захваљујући његовој
минималној активности у претходне две године обновио лиценцу водича ПСС за нaредне
три године, до 2019.
Маркиранти: Из нашег Друштва, у 2017. години, обуку за маркиранте ПСС завршили
су: Катарина Паљић, Душко Косјер, Синиша Петров, Љубомир Паљић и Боривоје
Вељковић.
Члан Издавачког савета ПСС и члан Комисије за планинарске терене ПСС је члан
нашег Друштва, Боривоје Вељковић.
Основну планинарску обуку завршио је у 2017. години, наш члан Синиша Петров,
у оквиру предавања која су одржана у ПД „Равничар“ Бачка Паланка.
Предавачи, у наставном тиму, на Основној обуци били су: Исо Планић, др Милан
Бреберина и Боривоје Вељковић. Предавањима је присуствовало и тест попунило 67
полазника. Практични део на планинарским акцијама ПД „Равничар“ и ПСД „Поштар“ који
су водили Петар Рајда и Боривоје Вељковић, завршило је Обуку 54 полазника.
Њима је ПСС издао припадајуће Уверење које им је уручено на годишњим
Скупштинама.
Трекинг лига Србије 2017. (ТЛС), ПСС
ДУШКО КОСЈЕР, пласирао се у ТЛС на 189. место, од 870 учесника, са 134 бода из
4 трке, а ПСД “Поштар” из Новог Сада на 47. место од 71. Друштва / Клуба који су се
такмичили у 9 кола-трка ТЛ Србије 2017. године.
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На нивоу Планинарског савеза Војводине (ПСВ):
Захваљујући испењаним врховима између 500 - 6000 метра надморске висине у
2017. години, Планинарски савез Војводине организовано је такмичење за Најпланинара
ПСВ у 2017. години:
- Милана Буинац, пласирала се на прво место, а Данијела Тешендић на друго
место међу сениоркама у ПСВ.
За рангирање међу члановима ПСВ у све четири категорије наше друштво је
кандидовало 22 члана. У прилогу је табеларни приказ пласмана наших чланова мeђу
Најпланинарима ПСВ 2017.
Почетком 2017. године на седници УО ПСВ, Синиша Петров, изабран је за члана
Комисије за планинарске путеве и члана Организационог одбора Трекинг лиге Војводине
ПСВ. За председника Комисије за планинарске путеве и члана УО ПСВ изабран је
Боривоје Вељковић.
Алпинизмом се у нашем Друштву баве три наша члана. Алпинистички приправници су:
Маријана Докић и Данијела Тешендић у оквиру АО „Нови Сад“ и
Јовица Јовељић из Сремске Митровице у АС „Шабац“.
Били смо и на традиционалним акцијама ПСВ у 2017. широм Војводине:
- “4. Шидски новогодишњи маратон“, „Железничар“ Нови Сад, огранак Шид,
- “Стара Тиса”-“ЛЕССОН” Бечеј,
- “Јегричка”-“СИРИГ” Сириг,
- “Палић-Лудашко језеро”-“СПАРТАК” Суботица,
- “У БОЈАМА РУЈА”-“ЈЕЛЕНАК” Панчево,
- “Царска бара”-“Зрењанин” Зрењанин,
- “Симоновићеви дани”- Купусина, ”др.Радивој Симоновић” Сомбор,
Трекинг лига ПСВ: Војвођанска трекинг лига 2017. (ПСВ)

ТАКМИЧАРИ из ПСД “ПОШТАР” у ВТЛ 2017.
Било је 9 трка – кола
- Косјер Душко (освојио је 212 бодова из 6 трка),
- Катарина Паљић (199 бодова из 5 трка),
- Милан Бреберина (37 бодова из 1. трке) и
- Синиша Петров (23 бодова из 1. трке)
Синиша Петров је генерисао трекове и израдио мапе стаза, за већину
такмичарских кола Војвођанске трекинг лиге у 2017.
Презентација рада ПСД "ПОШТАР" Нови Сад у 2017:
На јесењој Скупштини ПСВ – “Планинарски бал“ у Бечеју, приказана је презентација
активности Друштва из које се могло закључити које смо врхове испењали, на којим
акцијама смо учествовали и са којим Друштвима смо сарађивали у 2017. години.
На нивоу ПСД "ПОШТАР" Нови Сад:
Акције Друштва у 2017. години, организовали су и водили наши чланови водичи ПСС:
Магдалена Селеши, др Милан Бреберина, Цветин Ристановић, Душко Косјер и
Боривоје Вељковић, а уз њих и Синиша Петров, Катарина Паљић, Горан Ђуричић и
Стојанка Вуков.
- Међудруштвена сарадња са планинарским друштвима из ПСВ и ПСС, походили смо
планине Србије (Фрушка гора, Копаоник, Озрен, Радан, Овчар, Каблар, Јужни Кучај,
Мироч, Бељаница, Вршачке планине, Хомољске планине, Златар, Сувобор, Маљен, Тара,
Рудник, Голија, Златибор, Стара планина, Повлен, Ртањ), Словеније, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Црне Горе, Грчке, Русије и Ирана.
- Са планинарским друштвима из Хрватске боравили смо на Папуку, Крндији, Псуњу,
Медведници и Мљету, а са ПТТ планинарима из Босне и Херцеговине на Игману,
Бјелашници и Хуму.
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- Организовано смо учествовали или организовали акције на планине преко 2000
метара надморске висине у Европи и Азији:
- У Словенији / Италији на Јулијске Алпе, у Грчкој на Олимп, у Бугарској на Рилу, у
Црној Гори на Дурмитор, Комове, Орјен, Хајлу, Ахмицу, у Босни и Херцеговини на
Бјелашницу, Игман, Хум у Русији на Кавказ – Западни Елбрус и Чегет), у Азији
континенту у Ирану на Елбрус - Дамаванд.
- Учешће на акцијама, трошкове организације, превоза, смештаја и исхране плаћали су
учесници сами.
- Организовали смо, у снежним условима, 02/03. 12. 2017, са ПТТ планинарима из
Београда дводневни сусрет на планини Маљен – Дивчибаре. Било нас је 48,
препешачили смо 22 км уз 700 м висинске разлике успона до Црног врха (1096 мнв).
Трошкови превоза су плаћени из наменских средстава Управе за спорт и
омладину Новог Сада.
- Међународни Дан планина (11.XII) обележили смо пешачењем по снежним стазама
Фрушке горе 10.12. 2017. Са планинарима других Друштава из Новог Сада пешачили су
Фрушком гором Драгиња Крстић, Катарина Паљић, Душко Косјер, Синиша Петров и
Љубомир Паљић, а на тим акцијама било је преко 100 учесника
- Пешачили смо по Авали на акцији „Авала из 4 правца“(23.12). Било је 20 учесника из
нашег Друштва. На акцији је било преко 300 учесника.
За сваку акцију пешачења штампали смо програм са мапом -картом на којој је
уцртана стаза дневног пешачења.
За традиционалне акције израдили смо беџеве, а за најактивније учеснике из нашег
Друштва штампали маjице са амблемом Друштва.
Трошкове штампања промо материјала обезбедила је из наменских средстава
Управа за спорт и омладину Новог Сада.
- Према нашој евиденцији на акацијама (104) које смо ми организовали или смо
учествовали у организацији са другим друштвима било је преко 1500 учесника.
Најактивнији из нашег Друштва по броју учешћа на акцијама у 2017. години био је
Душко Косјер.
Највише акција организовали су: Стојанка Вуков, Синиша Петров, Боривоје
Вељковић, Катарина Паљић и Магдалена Селеши.
На високогорским акцијама, индивидуалним и са другим Планинарским друштвима,
истакле су се: Милана Буинац и Данијела Тешендић.
Оне су се попеле на 31 врх преко 1000 мнв.
Наши чланови попели су се на 48 врхова виших од 1000 метара надморске
висине (мнв) и то:
- 2 врха преко 5500 мнв,
- 1 врх преко 3000 мнв,
- 22 врха преко 2000 мнв и
- 14 врха преко 1000 мнв.
Наше Традиционалне акције у 2017. години биле су масовно посећене:
- "17. Павласов меморијал" окупио је 214 учесника,
- На 27. Светосавском пешачењу било је 84 учесника
- На пешачењу "Запад - запад" било је 17 учесника,
- Уз подршку и финансијску помоћ Управе за спорт и омладину Новог Сада организовали
смо 37. Ноћни планинарски марш. Било је 57 учесника.
- На иницијативу ПСС, акцију „ДАН ПЕШАЧЕЊА У СРБИЈИ“, организовали смо уз
подршку Управе за спорт и омладину Града Новог Сада, са новосадским планинарима из:
ПД „Железничар“, „Нафташ“, „Фрушка гора“ и „Занатлија“. Било је 356 учесника.
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- Са члановима Савеза друштава Војводине за борбу против рака коју је иницирао др
Милан Бреберина, под називом "ШЕТЊОМ ДО ЗДРАВЉА" организовали смо другу по
реду акцију, на којој је било 102 учесника.
- На пешачењу "УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ" коју је иницирао и
организовао Боривоје Вељковић, у 2017. било је 182 учесника,
- На акцији "Деца и родитељи пешаче заједно" коју је иницирала и организовала четири
пута у 2017. години Катарина Паљић, било је 216 учесника.
- „КРОЗ СРБИЈУ ПЕШКЕ, ЛАКИМ КОРАКОМ“, по Фрушкој гори - Е7 коју је иницирао и
организовао 2017. године, од Новог Сада до Шуљамске главице у седам деоница,
Синиша Петров, било је 56 учесника.
Пројектима до новца за уређење пешачких стаза на Фрушкој гори
Са пројектом "ПЕШАЧЕЊЕМ ДО ЗДРАВЉА" учествовали смо на конкурсу
"Заједници заједно НИС" 2016. Пешачење обележеним и осигураним стазама Фрушке
горе на територији Градске заједнице Нови Сад обухватили смо 14 пешачких стаза са
циљем да пешачењем превентивно утичемо на јачање имунитета и побољшање здравља
становништва Новог Сада.
Партнери су нам били и сада су: ПД "Вилина водица" из Буковца, ПД "Фрушка
гора", ПСД "Железничар" и ПК "Нафташ" из Новог Сада. Подршку и сагласност имамо
од НП "Фрушка гора" Ср.Каменица, Општина; Петроварадин, Сремски Карловци, Ириг и
Беочин. Пројекат је изабран у ужи избор за финансирање, али га нисмо одбранили пред
Комисијом НИС-а и Градске Управе. У 2017. години маркетиншке активности у вези
обезбеђења финансијских средстава за овај пројекат са 14 односно 28 пешачких стаза на
Фрушкој гори обављала је ДОО "САМАРИЈА" Нови Сад. Најновије информације су да ће
се за обезбеђење финансирања овог пројекта ангажовати Агенција "БАЧКА" Нови Сад.
Фазну реализацију прилива средстава и реализације Пројекта очекујемо у 2018. години.
Ове године најактивније Планинарско друштво које је обилазило трансверзале
„Планинарске стазе Свете Фрушке горе“ било је ПД "ПТТ" из Београда.
О овим активностима редовно су објављиване информације и репортаже на ФБ
страницама.
Да се подсетимо: Књига – водич: „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“
објавељена је 2013. године, у едицији водича, издавача „Самарија“ Нови Сад
Трансверзала је основана 2014. године одлуком Скупштине ПСД „Поштар“ Нови Сад.
Антон Селан из Кочевја (Словенија) је 2016. године, први препешачио све 23
планинарске стазе по водичу „УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ“. Оверио је
сва контролна поља у трансверзалном Дневнику „ПЛАНИНАРСКЕ СТАЗЕ СВЕТЕ
ФРУШКЕ ГОРЕ“. За успомену добио је заслужене награде: спомен значку „Света
Фрушка гора“ број 001 и туристичке карте Свете Фрушке горе са уцртаним и описаним
манастирима, као и одлуком Светог синода Српске православне цркве о проглашењу
планине Светом Фрушком гором (2003.).
До краја 2017. године подељено је 98 Дневника планинарске трансверзале
„ПЛАНИНАРСКЕ СТАЗЕ СВЕТЕ ФРУШКЕ ГОРЕ“.
Душко Косјер је учествовао на највише планинарских акција у 2017. години, а
препешачио је и највише километара у конкуренцији чланова нашег Друштва.
Овај податак је тачан али немамо тачан број. Зашто? Зато што Душко није подносио
извештаје са његових пешачења по Фрушкој гори „Пешачимо у природи“ са
планинарима ПСД "Железничар" и „Не маркираним стазама Фрушке горе“ са
члановима ПК "Нафташ" из Новог Сада и на другим планинама у Србији са ПД "Фрушка
гора" из Новог Сада, "Сириг" из Сирига.
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САЈТ и ФБ, ПСД "ПОШТАР" Нови Сад:
- Редовно смо најављивали и писали извештаје сваку акцију и објављивали на сајту и ФБ
профилу СУ ПСД „ПОШТАР“ Нови Сад.
- Сајт Друштва је ажурирала Катарина Паљић. На страницама нашег сајта,
hwww.psdpostar.org.rs објављено је 64 извештаја – репортажа и 39 најава акција
пешачења.
Хвала Катарини на великом послу који изванредно обавља бесплатно.
Помозите нам достављањем ваших прилога да оплеменимо и актуелизујемо садржај
нашег инфо. гласила.
ФБ страницу нашег Друштва администрира углавном Синиша Петров који је и
најактивнији у објављивању прилога на ФБ "Поштар". Хвала Синиши.
Управни одбор Друштва:
Један од најактивнијих чланова Управног одбора је Стојанка Вуков, благајник и
организатор акција нашег чланства на планине широм Србије.
На иницијативу ПТТ планинара из Сарајева, Тузле и Зенице организован је први
сусрет ПТТ планинара из Србије са колегама из Босне и Херцеговине на Хуму. Очекујемо
их на 18. Павласовом меморијалу 2018. године на Фрушкој гори.
Административне послове секретара за електронску пошту обављао је Горан
Ђуричић због пословних и породичних обавеза, довољно, без потребне иницијативе.
Овлашћени заступник свих нас је Томислав Стаменић, председник Друштва.
Преузео је ову функцију у новом четворогодишњем мандату и у другој години
активност Друштва показује боље резултате него у претходној 2016. години. Због
породичних обавеза није могао чешће да нам се придружи на састанцима и акцијама.
Заменили су га наши делегати и представници на Скупштинама ПСС, ПСВ и појединим
Планинарским друштвима и то обавили успешно. Очекујемо његово активније учешће у
раду Друштва 2018. године.
Хвала му што се прихватио да води наше Друштво у његовом другом мандату.
Давор Зеленика у 2017. години није платио чланарину. Био је због пословних и
породичних обавеза неактиван.
Душко Косјер, др Милан Бреберина и Боривоје Вељковић, наставили су са
добрим радом као у претходној години.
На основу поменутих разлога на редовним састанцима чланова Друштва договорили
смо се да вам предложимо да се у Управни одбор уместо Горана и Давора изаберу
Катарина и Синиша.
Предлажемо да чланарина за 2018. годину буде:
- за одрасле чланове 1000 динара + 100 динара за чланску картицу, а за
- децу до 15 година 600 динара + 100 динара за чланску картицу.
Чланарина може да се уплати на жиро рачун Друштва према моделу који смо
објавили на нашем сајту.
Хвала Управи за спорт и омладину Новог Сада што су помогли нашу
програмску активност у току 2017. године са 100.000,00 динара.
У интересу Друштва молим вас да у току 2018. године подносите извештаје са
пешачења.
Образац Извештаја добићете на редовним састанцима Друштва уторком од 19 до 20.
Дођите на састанак преузмите Календар акција за 2018. годину.
Нови Сад 30.01.2018.

Боривоје Вељковић,
____________________________________
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