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ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ЧЛАНОВА ПСД „ПОШТАР“ Н. Сад у 2018. год.
На редовним састанцима евидентирали смо и усвојили активност чланова
ПСД " Поштар" Нови Сад на 91. евидентираној планинарској акцији у 2018. години.
Наши чланови (64) 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 "Предејане" из Владсичиног хана, наш члан
Данијела Тешендић је са ПК "Предејане" из Владичиног Хана, била на врховима Анда:
Macu Pikcu 3061mnv.,Vinicuncu 5150mnv.,El Misti 5822mnv.i Cacani 6075mnv.у Перуу.
Овим врхунским успонима у 2018. години, у Планинарској спортској грани Спортског
савеза Србије, а као члан Планинарског савеза Србије добила је 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 у нашем чланству су: Др Милан Бреберина и Цветин Ристановић.
Боривоје Вељковић је поводом 20 година Водичке службе Планинарског савеза
Србије награђен СРЕБРНОМ ПОВЕЉОМ ВОДИЧА.
Сви водичи и организатори активности чланства из нашег Друштва учествовали су у
реализацији Календара акција за 2018. годину, изузев Радојице Табачког који у 2018.
години није организовао нити учествовао на акцијама у последење две године.
Основну планинарску обуку завршило је 22 полазника у 2018. години, 16 наших
нових чланова, три полазника који су чланови од раније: Катарина Паљић, Далибор
Плиснић и Горан Тимотијевић и три члана ПД „Равничар“ Бачка Паланка.
Теоријски део основне планинарске обуке реализован је по пројекту Вере Стојшић
Гашпаровски, председнице УДРУЖЕЊА ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА из Новог Сада у
сали Покрајинског завода за заштиту природе у Новом Саду. Модератори реализације
теоријског дела Основне планинарске обуке били су Вера Стојшић Гашпаровски и
Стеван Гашпаровски чланови ПД „Равничар“ из Бачке Паланке.
Практични део пројекта „Пешачењем до здравијег живота“ реализовала је Вера
Стојшић Гашпаровски председница „Удружења војвођанских учитеља“ са полазницима
ОПО и члановима ПСД „Поштар“ Нови Сад и ПД „Равничар“ из Бачке Паланке на
теренском обиласку Царске баре, Идвора и Тителског брега у сарадњи са Покрајинским
заводом за заштиту природе и господином Оливером Фојкаром. Практични делови ОПО
организовали су Вера Стојшић Гашпаровски и Боривоје Вељковић на Фрушкој гори.
Предавачи, у наставном тиму, на Основној обуци били су:
Исо Планић, др Милан Бреберина и Боривоје Вељковић. Предавањима је
присуствовало и тест попунило обуку завршило 22 полазника. Практични део на
планинарским акцијама ПСД „Поштар“ које је водио Боривоје Вељковић.
Њима је ПСС издао припадајуће Уверење које им је уручено.
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На нивоу Планинарског савеза Војводине (ПСВ):
Захваљујући испењаним врховима од 500 до преко 6000 метра надморске висине у
2018. години, Планинарски савез Војводине организовано је такмичење за Најпланинара
ПСВ у 2018. години:
- Данијела Тешендић је рангирана на другоо место међу сениоркама у ПСВ. Међу
јуниоркама Теодора Паљић се пласирала на треће место.
За рангирање међу члановима ПСВ у све четири категорије наше друштво је
кандидовало 10 чланова. У прилогу је табеларни приказ пласмана наших чланова мађу
Најпланинарима ПСВ 2018.
Синиша Петров је активан био у својству члана Комисије за планинареске путеве и
члана Организационог одбора Трекинг лиге Војводине ПСВ.
Синиша Петров је израдио мапу са уцртаном трасом “Занатлијског планинарског пута“,
на ауторској топографској карти размере 1:4000, која је постављена на инфо-табли на
тераси испред планинарског дома „Занатлија“ под Главицом на Фрушкој гори.
Синиша Петров је израдио планинарску карту Фрушке горе која је предата у шатампу, а
чије објављивање се очекује у јануару 2019. године.
За председника Комисије за планинареске путеве ПСВ изабран је Боривоје Вељковић.
Он је припремио сет правилника за обележавање планинарских путева и пешачких стаза
на теренима Планинарског савеза Војводине, који је усвојен на Управном одбору ПСВ у
марту 2018. године.
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 2018. 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 (ВТЛ) 2018.
Пласман Друштва и такмичара из ПСД “ПОШТАР” Нов и Сад:
ВТЛ у 2018. години организована је у 8 трка – кола. Учествовало је 819 учесника из 75
удружења. ПСД „Поштар“ Нови Сад је пласиран на 18. место.
Душко Косјер је за редовно учешће на свих осам такмичарских кола награшен пехаром
који му остаје у трајном власништву.
- Далибор Плиснић (освојио је 427 бодова и пласирао се на 38. место),
- Косјер Душко ( са 306 бодова из 8 трка пласирао се на 75 место),
- Даринка Герић ( са 302 бода пласирао се на 76. место),
- Катарина Паљић ( са 91 бодом пласирао се на 296. место),
- Горан Вучићевић ( са 93 бода пласирао се на 292. место).
Синиша Петров је генерисао трекове и израдио мапе стаза, за већину такмичарских
кола Војвођанске трекинг лиге у 2018.
Презентација рада ПСД "ПОШТАР" Нови Сад у 2018:
На јесењој Скупштини ПСВ – “Планинарски бал“ на Фрушкој гори у планинарском
дому на Змајевцу, 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 2018. години.
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На нивоу ПСД "ПОШТАР" Нови Сад:
Акције Друштва у 2018. 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, Далибор Плиснић
и Стојанка Вуков.
- Међудруштвена сарадња:
- Први поход ПТТ планинара Балкана са учесницима из Сарајева, Београда, Тузле,
Новог Сада и Зенице организован је на Фрушкој гори у оквиру „18. меморијала Др
игњата Павласа“.
- Први сусрет Планинарских друштава ПТТ балкана организован је на обронцима
планине Мајевице код Тузле.
- Са планинарским друштвима из ПСВ и ПСС дружили смо се као домаћини на Фрушкој
гори када су нам у госте долазили планинари ПСД „Др Радивој Симоновић“ из Сомбора
и ПСД „Златибор“ из Београда. На Руднику и другим планинама редовно смо се
састајали са члановима ПД „ПТТ“ из Београда.
- У Србији пењали смо се на: Столове, Повлен, Рудник, Суву планину, Ртањ, Борски
Стол, Бељаницу, Гучево, Сувобор – Рајац, Фрушку гору, Цер, Вршачке планине,
Копаоник, Авалу,
- Организовали смо и индиводуално учествовали на акцијама са другим планинарским
друштвима на високе врхове:
- У Перуу на високе врхове Анда била је са ПД „Предејане“ из Владичиног хана
Данијела Тешендић.:
- Пењали смо се у Словенији и Аустрији на Алпе, у Грчкој на Ниџе, у Бугарској на Рилу, у
Црној Гори на Дурмитор, Комове, Проклетије, Хајлу и Оријен, у Босни и Херцеговини
на Маглић, Мајевицу, Хум, Шатор планину и Клековачу, у Хрватској на Велебит и
Крндију, у Македонији на Водно и Галичицу.
- Учешће на акцијама, трошкове организације, превоза, смештаја и исхране плаћали су
учесници сами.
- Ове године (2018) су Далибор Плиснић и Даринка Герић са члановима ПСД
„Железничар“ из Новог Сада пешачили стазим Фрушкогорске трансверзале.
Далибор је препешачио целу стазу Фрушкогорске трансверзале и заслужио значку
број: 3010/272 од 12. 12. 2018.
- Маркиранти из нашег Друштва вредно су радили на маркирању и обнови маркација на
деоницама Фрушкогорске трансверзале и Планинарског маратона на Фрушкој гори. Ову
активност организовали су и реализовали Синиша Петров и Боривоје Вељковић, а
помогли су Др Милан Бреберина, Цветин Ристановић, Душко Косјер и Зоран Шокић из ПД
„Нафташ“ Нови Сад.
За сваку акцију пешачења штампали смо програм са мапом на којој је уцртана стаза
дневног пешачења.
За традиционалне акције израдили смо беџеве (Ноћни марш, Павласов меморијал,
Деца и родитељи пешаче заједно и Планинарске стазе Свете Фрушке горе), штампали
смо налепнице и беџ нашег Друштва.
Трошкове штампања беџева и налепница платили су Планинарски савез Војводине
и Планинарски савез Србије.
- Према нашој евиденцији на акацијама (91) које смо ми организовали или смо
учествовали у организацији са другим друштвима било је 388 учесника из нашег чланства
Преко 20 акција организовали су или учествовали испред Друштва на акцијама:
Синиша Петров (31), Катарина Паљић (21), Далибор Плиснић (23), Душко Косјер (27)
и Боривоје Вељковић (30). У поменутом броју акција нису обухваћене акције пешачења
на Фрушкој годи суботом и недељом.
Са тим акцијама најактивнији у препешаченим километрима је Душко Косјер.
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Наше сталне и традиционалне акције у 2018. години биле су масовно посећене:
- "18. Павласов меморијал" окупио је 131 учесника,
- На 28. Светосавском пешачењу било је 112 учесника,
- На пешачењу "Запад - запад" било је 86 учесника,
- 38. Ноћни планинарски марш. Било је 130 учесника, организовали смо уз подршку и
финансијску помоћ Планинарског савеза Војводине,
- На Новогодишњем пешачењу било је 33 учесника,
- 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 55 учесника.
- На пешачењу "УПОЗНАЈТЕ СВЕТУ ФРУШКУ ГОРУ ПЕШИЦЕ" коју је иницирао и
организовао Боривоје Вељковић, у 2018. било је на 4 акције 166учесника,
- На акцији "Деца и родитељи пешаче заједно" коју је иницирала и организовала четири
пута у 2018. години Катарина Паљић, било је на 4 акције 116 учесника.
- "Занатлијски планинарски пут" организовали смо са ПД "Занатлија" НС на акцији је
било 150 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“, „Нафраш“, „Фрушка гора“ и „Занатлија“. Било је 209 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. Од тада и у наредне две године упорно куцамо јављамо
се на конкурсе како би прибавили финансијска средства за реализацију Пројекта.
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. У 2018. 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 Покрајински секретаријат за привреду и туризам.
Фазну реализацију прилива средстава за реализацију Пројекта очекујемо у 2019. години.
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,
www.psdpostar.rs објављено је 60 извештаја – репортажа са акција пешачења.
Хвала Катарини на великом труду и послу који изванредно обавља бесплатно.
Помозите нам достављањем ваших прилога да оплеменимо и актуелизујемо садржај
нашег инфо. гласила.
Главни администратор ФБ странице нашег Друштва је Синиша Петров који је и
најактивнији у објављивању прилога на ФБ "Поштар". Хвала Синиши.
Управни одбор Друштва:
Овлашћени заступник свих нас је Томислав Стаменић, председник Друштва.
Хвала му што води наше Друштво у његовом другом мандату.
Чланови Управног одбора су Катарина Паљић( секретар), Душко Косјер,
др Милан Бреберина и Боривоје Вељковић, а заменици чланова су Синиша Петров
и Стојанка Вуков (благајник).
страна: 4

ПСД „Поштар“ Нови Сад

Одлука Управног одбора од 12.02.2019. је да председник у 2019. години остане
Томислав М. Стаменић (уз његов пристанак), а за нове чланове Управног одбора
предлажени су Владимир Кандић и Далибор Плиснић, да Катарина Паљић буде
секретар, а Душко Косјер члан.
У случају да се од предложених кандидата изабере председник и 4 члана УО,
онда би Синиша Петров и Боривоје Вељковић били заменици чланова УО.
Благајник остаје Стојанка Вуков, која обезбеђује и књиговодствене и
рачуноводствене услуге агенције у 2019. години.
За вођење финансијског пословања у наредном мандату предлажем Валерију
Ембер, чија књиговодствена агенција успешно води финансијско посаловање ПД
"Фрушка гора" Нови Сад.
Управни одбор је закључио и предлаже Скупштини, да чланарина за 2019.
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 треба да се уплати на жиро рачун Друштва према моделу који смо
објавили на нашем сајту или на састанку Друштва, уз обавезно попуњавање
евиденционог картона члана ПСС.
У интересу Друштва молим вас да у току 2019. године подносите извештаје са
пешачења.
Образац Извештаја добићете на редовним састанцима Друштва уторком од 19 до 20.
Часова. Дођите на састанак преузмите Календар акција за 2019. годину.
Нови Сад 12.02.2019.

Боривоје Вељковић,

____________________________________
Начелник за планинарске акације Друштва
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