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Редовна годишња Скупштина ПСД „Поштар“ одржана је у Новом Саду 23. фебруара 2019.
године. Чланови Друштва и гости окупили су се у згради Поште 1 у сали некадашњег
ресторана друштвене исхране. Поред редовних активности и попуне Управног одбора
новим члановима највише пажње присутних привукли су остварени резултати у току 2018.
године. Пред вама је извештај о раду, фоторепортажа са Скупштине и записник по
завршетку рада и дружења. Да се не заборави.

БИЛО ЈЕ ДОБРО ЖЕЛИМО ВИШЕ И БОЉЕ
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.
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: Maču Pikču 3061mnv, Vinicunca 5150 mnv,
El Misti 5822mnv i Chacani 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.
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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.
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 међу
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 штампу, 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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).
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.
У наставку репортаже снимцима желим да вам дочарам атмосферу са Скупштине:

Сала је украшена паноима на којима су изложене фотографије Данијела Тешендић на
са акција на којима су учествовали наши чланови.
Врху Ел Мисти 5822 м.

Скупштину је отворио и присутне поздравио Др Милан Бреберина Пре почетка са радоим
присутни су минутом ћутања одали почаст преминулим члановима Друштва између две
Скупштине: Јовану Павкову (2018) и Здравку Ласици (2019). Сада се крећу небеским
стазама негде изнад врхова планина. Нека им је вечна слава. Чуваћемо успомену на њих.
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Др Милан Бреберина је на почетку рада предложио кандидате за избор радних тела
Скупштине. Предлози су усвојени па је реч добио Томислав М. Стаменић, председник
Друштва који је прочитао извештај о раду Управног одбора. Веће части није имало
потребе да се сатаје јер није било повреда Статута у току прошлогодишњих активности.
Известио је Цветин Ристановић, председник Већа части.

Извештај о прошлогодишњем раду чланова подељен је у писанпј форми присутнима па је
Боривоје Вељковић, начелник Друштва образложио најинтересантније детаље.
Стојанка Вуков, поднела је благајнички извештај за 2018. годину. Извештај Надзорног
одбора поднела је председница Драгиња Капетановић. Календар акција и финансијски
план попдељени су присутнима у писаном облику, образложио их је Боривоје Вељковић.

Присутне су поздравили Никаола Бобић, председник Планинарског савеза Војводине
(снимак лево) и Горан Зубић, председник Новосадског планинарског савеза.
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О извештајима су говорили Синиша Петров (снимак лево) и Магдалена Селеши

У времену трајања Скупштине на видео биму приказивана је презентација рада Друштва
у 2018. години. Присутни су пажљиво пратили излагања и аплаузима поздрављали
предложене одлуке.

У свечаном делу Скупштине захвалили смо се на показаној активности најактивнијим
члановима и онима који су се попели на врхове преко 2000 метара надморске висине:
Катарина Паљић, по њој се Друштво препознаје (снимак лево), Душко Косјер (снимак
десно), за редовно учешће на свим колима ВТЛ примио је пехар од организатора ПСВ.
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Мађу најактивнијим био је Синиша Петров (снимак лево) који је за све Друштвене кације
на Фрушкој гори израђивао текове и мапе на топографским картама.
Најбоље пласирани такмичар из нашег Друштва у Војвођанској трекинг лиги био је
Далибор Плиснић (снимак десно).

Захвалнице за успоне на високе врхове Балкана примили су за успон на највиши врх
Балканског полуострва на Рили – Мусала 2925 мнв Анђела Ненадовић (10 година) и
Љубомир Паљић који је поред успона на Рилу био и на врху Хајле 2403 мнв.

На највишем врху Хајле био је и Милан Димитрић.Теодора Паљић на ноћном успону на
Ртањ. Боривоје Вељковић награђен је СРЕБРНОМ ПОВЕЉОМ водича Планинарског
савеза Србије на свечаном Збору поводом 20 година Службе водича ПСС 10.фебруар18.
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Милорад Новковић (снимак лево) из ПСД „Железничар“ Нови Садје примио је Захвалницу
за активно учеђће и помоћ у организацијама наших акцијанашег Друштва.
Босиљка Коларски, председница ПД „Вилина Водица“ из Буковца, примила је Захвалницу
за активну међудруштвену сарадњу наша два Друштва
Представници Планинарских друштава и појединци који нису били присутни на
Скупштини, а наменили смо Захвалнице за постигнуте резултате и међудруштвену
сарадњу, уручићемо им другом приликом.

Часове после завршетка рада Скупштине искористили су присутни за дружење, снимке за
успомену, а касније за забаву и песму.

Тамо смо били 2018. године (снимак лево): Далибор (у зимским условима, на Сувој
планини-Трем 1810 мнв) и Анђела (на највишем врху Балканског полуострва, на Рили –
Мусала 2925мнв) На снимку десно су Драган Ћурчић и Синиша Петров.
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Алорић Новица, Чеда Апић и Живослав Оличков (снимак лево). Милорад Топић,
Драгиоња Капетановић, Чеда Апић, Мидхат Капетановић и Мирослав Бјелош.

Весело друштво у ћошку: Сава Вуков (лево), Слободан Дражић – Боца са хармоником и
Душан Бојиновић, уживају у музици и песми

Зоран Марунић (лево). За столом с` лева: стоје, Цики, Слађана, Горан, Јелена, Чеда,
Стојанка и Зорка, седе Мидхат, Ђорђе и Милорад.
На снимку дсно су Ненад Станић, Анђелија Губаш и Илија Радић (десно).
По завршетку поделе Захвалница наставили смо дружење уз музику и песму.
Развило се по неко коло и одигран је по неки плес.
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По завршетку поделе Захвалница наставили смо дружење уз музику и песму: за столом
седе Зорка, Сава, Боца, Душко Чулић, Ненад Станић и Илија Радић, стоји Милорад
Новковић. Одигран је по неки плес, Слађана и Мирослав.

Ова екипа је у 2018. години била најактивнија у раду ПСД „Поштар“ Нови Сад:
Стојанка, Магдалена, Боривоје, Мариана, Милан, Томислав, Синиша, Катарина, Далибор,
Драган и Душко. Недостају најпланинари ПСВ: Данијела Тешендић и Теодора Паљић.
Прилог за сајт припремио Боривоје Вељковић.
Снимили: Душко Косјер, Далибор Плиснић и Душан Бојиновић
Прилог на сајту објавила Катарина Паљић
Прилог овој репортажи је записник са Скупштине:
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З А П И С Н И К
Заседање Скупштине отворио је др Милан Бреберина, почасни члан
Друштва. Приликом отварања, а почетка заседања Скупштине упознао је присутне да су
нас напустили између две седнице Скупштине Павков Јован у мају 2018. године и
Здравко Ласица у фебруару 2019. године, коме је данас сахрана.
Обојица су били председници нашег Друштва.
Најавио је Др Милан Бреберина минут ћутања у спомен на наше преминуле
чланове. После одате почасти преминулима Скупштина је почела са радом.
За одржавање Скупштине је (на сајту Друштва као и свима у сали у писаном облику
доступан) предлажен, следећи
ДНЕВНИ

РЕД

1. Отварање седнице,
2. Избор радних тела:
- Радно председништво,
- верификациона комисија,
- Изборна комисија,
- записничар и
- два оверивача записника,
3. Извештај Верификационе комисије,
4. Усвајање Дневног реда,
5. Извештаји Друштва у 2018:
- Обраћање председника Друштва,
- Извештај о раду – начелник Друштва и Финансијски извештај – благајник,
- Извештај Надзорног одбора – представник Надзорног одбора и
- Извештај Већа части – представник Већа части.
6. Дискусија по извештајима,
7. Усвајање поднетих извештаја,
8. Избори: Предлог кандидата и избор Председника, верификација мандата старим
и избор нових чланова Управног одбора и благајника. Обраћање Председника.
9. Презентација Календара акција за 2019. годину и Финансијски план за 2019,
10. Дискусија у вези поднетог Календара акција и Финансијског плана,
11. Усвајање Календара акција и финансијског плана за 2019. годину,
12. Додела признања и захвалница Друштва, појединцима и Удружењима за сарадњу и
постигнуте резултате у 2018. године,
13. Приређена је изложба фотографија и видео бим презентација рада у 2018. години,
14. Разно и дружење

РАДНИ ДЕО
1. Приликом отварања заседања Скупштине и предлагања Дневног реда Председавајући
је поздравио госте (9) из:
- „УДРУЖЕЊА ВОЈВОЂАНСКИХ УЧИТЕЉА“,Драгана Узелац Стаменковић-члаан „Поштара“,
- Планинарског савеза Војводине, Нокола Бобић-председник,
- Новосадског планинарског савеза, Горан Зубић-председеник,
- ПК „Вилина водица“ из Буковца, Босиљка Коларски-председница,
- Булић Александра, Лукић Михајло из Планинарске секције Нови Сад (2),
- Даница Обрадовић и Милорад Новковић из ПСД „Железничар“(2) и
- Васа Кекић, Ђорђе Ћурчић из ПД „Југодент“ (2) из Новог Сада.
2. Председавајући је предложио кандидате за радна тела и то у:
- Радно председништво: Др Милан Бреберина, Томислав М. Стаменић и
Боривоје Вељковић.
- верификациона комисија: Душко Косјер,
- изборна комисија Боривоје Вељковић,
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- за записничара Мариана Секе и
- за овериваче записника: Далобор Плиснић и Катарина Паљић.
Предложени кандидати за Радна тела једногласно су прихваћени.
3. Извештај Верификационе комисије поднео је Душко Косјер.
У току 2018. године било је 60 чланова и 3 почасна члана Друштва.
Присутно је 43 члана нашег Друштва и 9 гостију.
Скупштина може пуноправно да одлучује.
4. Предложени Дневни ред као у сазиву једногласно је усвојен. Присутнима је уз писани
материјал за рад и одлучивање, подељен један беџ и налепница ПСД „Поштар“ Н. Сад.
5. Извештаји о раду Друштва у 2018:
- Извештај о раду Управног одбора поднео је Томислав Стаменић, председник.
- Извештај о раду Начелништва – Боривоје Вељковић је прокоментарисао анализу
рада у 2018. години које је објављњна на сајту Друштва, а табеле реализованих акција у
2018. години подељене су уз сазив за Скупштину пре почетка заседања свим члановима
и гостима. Нагласио је да су чланови Друштва учествовали на 91. планинарској акцији, а
посебно истакао Данијелу Тешендић која је потврдила категорију Врхунског спортисте
Националног разреда Србије и пласирала се на друго место међу Најпланинаркамасениоркама ПСВ, а међу Најпланинаркама-јуниоркама ПСВ, Теодору Паљић која је
трећепласирана, и Анђелу Ненадовић шестопласирану у 2018. години.
Истакао је Боривоје посебну активност два члана: Катарину Паљић која је
наставила са реализацијом пројеката „Деца и родитељи пешаче заједно“, успешно
реализовала 4 акције и изванредно одржава и ажурира сајт Друштва, бесплатно.
Синишу Петрова који је осмислио мапе за позивна писма на акцијеса уцртаним трасама
стаза по којима смо пешачили у току године и изванредно администрира и одржава ФБ
страницу нашег Друштва.
У извештају начелништва предложио је Вељковић да Томислав Стаменић остане
до краја године председник, пошто се предложени кандидати нису прихватили обавезе, а
да се уместо Боривоја Вељковића и Др Милана Бреберине у Управни одбор кооптирају
Владимир Кандић и Далибор Плиснић, а у функцији заменика чланова Управног одбора
да буду Синиша Петров и Боривоје Вељковић, пошто Управни одбор треба да има до 5
чланова. Стојанка Вуков да остане благајник до краја године.
Састав УО Друштва би чинили: Томислав Стаменић-председник, Катарина Паљићсекретар, Душко Косјер-члан, Владимир Кандић-члан и Далибор Плиснић-члан, заменици
чланова УО били би Синиша Петров и Боривоје Вељковић.
Финансијски извештај поднела је Стојанка Вуков.
Боривоје Вељковић је нагласио да готовинске исплате са рачуна треба смањити на
минимум, обавезно уз одлуку Управног одбора и готовинског рачуна на име Друштва.
- Извештај Надзорног одбора – Драгиња Капетановић је известила да је рачуноводство
и књиговодство вођено према Закону. Одбор није увидео неправилности.
- Извештај Већа части – Цветин Ристановић је известио да Веће части није имало
потребе да се састаје јер није било преступа и повреда Моралног кодекса планинара,
Статута Друштва и правилника о безбедности на планинарским акцијама.
Сви извештаји и табеле су прилог записнику
6. У оквиру дискусијеа по извештајима забележили смо допуне и то: Магдалена Селеши је
истакла да у писаном извештају Начелника нису обухваћене све акције које је она
реализовала као водич ПСС у 2018. години, што су присутни одмах прихватили да се све
акције за које су поднети извештаји садрже у извештају начелника и презентацији рада
Друштва у 2018. години.
У вези рада са подмлатком и омасовљења чланства члановима јуниорског и сениорског
узраста Дражић Слободан је предложио да поред рада са децом школског и студентског
страна: 13

ПСД „Поштар“ Нови Сад

узраста треба да се почне са активностима међу децом предшколског узраста, што су
присутни прихватили аплаузом.
7. После дискусија све извештаје, са изменама и допунама, у пакету смо једногласно
усвојили. Сви извештаји и табеле су прилог записнику
8. Избори: Предлог кандидата и избор Председника, верификација мандата старим
и избор нових чланова Управног одбора и благајника. Обраћање Председника.
9.Боривоје Вељковић, начелник за планинарску активност Друштва коментарисао је
Календара акција за 2019. годину и Финансијски план за 2019. годину који су
благовремено објављени на сајту Друштва и у писаном материјалу подељени присутнима
пре почетка Скупштине.
10. Дискусије у вези поднетих Календара акција и Финансијског плана није било.
11. Календар акција и финансијски план за 2018. једногласно су усвојени.
Календар акција и Финансијски план за 2019. годину су прилг записнику.
12. Начелник Друштва позвао је представнике Планинарских друштава, Удружења
грађана са којима смо сарађивали и активне чланове да приме Захвалнице ПСД „Поштар“
Нови Сад за постигнуте резултате, успехе, сарадњу и допринос на развоју планинарства
у 2018. години и то:
- Планинарски савез Србије, Планинарски савез Војводине, Новосадски планинарски
савез, „Удружење војвођанских учитеља“ Нови Сад, „Савез друштава Војводине за
борбу против рака“ Нови Сад, „ПТТ“ Београд, ХПД „Бршљан Јанковац“ Осијек,
„Пријатељ природе“ Сарајево, „Поштар“ Тузла, “Поштар“ Зеница, „Железничар“
Нови Сад, „Фрушка гора“ Нови Сад, „Вилина водица“ Буковац, „Југодент“ Нови
Сад, „Целтис“ Сомбор, „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, „Равничар“ Бачка
Паланка, „Златибор“ Београд, „Занатлија“ Нови Сад, „Змајевац“ Врдник,
„Зрењанин“ Зрењанин, „Сириг“ Сириг, „Лессон“ Бечеј, УГ „Планинарска секција
Нови Сад, УГ „Пожели жељу“ Суботица“ и ДОО „био белла“ Сириг.
- Данијела Тешендић, за II место Најпланинар ПСВ – сениорка и успоне на врхове
високих планина у 2018. години: U Peruu u masivu Anda na:
Macu Pikcu 3061mnv.,Vinicuncu 5150mnv.,El Misti 5822mnv.i Cacani 6075mnv.
Vrhove u Austriji (Wildspitze 3768 mnv i Holchalmspitze 3360 mnv).
U Sloveniji ( na Julijske Alpe Triglav 2864 mnv).
u Bosni i Hercegovini (na Maglić 2386 mnv), у Бугарској (Рила - Мусала 2925мнв),
Crnoj gori (na Prokletijama: Karanfil 2460 mnv, Zla Kolata 2534 mnv, na Durmitoru:
Prutaš 2393 mnv, Planinica 2330 mnv i Kom Vasojevićki 2461 mnv) и ...,
- Катарина Паљић, за успон на врх Риле 2925мнв и активан рад у 2018.год,
- Теодора Паљић, за III место Најпланинар ПСВ-јухиорка у 2018. години,
- Синиша Петров, за активан рад у 2018. години,
- Душко Косјер, за активан рад у 2018. години,
- Далибор Плиснић, за активан рад у 2018. години,
- Анђела Ненадовић, за успон на врх Риле – Мусала 2925мнв,
- Немања Бреберина, за успон на врх Риле – Мусала 2925мнв,
- Боривоје Вељковић, за успон на врх Риле – Мусала 2925мнв,
- Јовица Јовељић, за успон на Триглав 2864 мнв,
- Љубомир Паљић, за успон на врх Хајле 2403 мнв у 2018. години,
- Марин Барјактаровић, за успон на врх Хајле 2403 мнв у 2018. год,
- Милан Димитрић, за успон на врх Хајле 2403 мнв у 2018. години,
- Душан Томић, ПД „Нафташ“Н. Сад, за активну међудруштвену сарадњу у 2018. год,
- Милорад Новковић, ПСД „Железничар“Нови Сад за активну међудруштвену
сарадњу у 2018. години,
- Страхиња Марјановић, за активну сарадњу у 2018. години,
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- Мр Синиша Јокић, за активнo учешће у организацији 38. Ноћног марша у част Дана
ослобођења (09.11.1918.) Новог Сада у 2018. години.
- Од Планинарског савеза Србије Захвалнице за организацију и учешће на Републичкој
планинарској акцији „Дан пешачења у Србији 2018“ добили су: ПСД „Поштар“ Нови Сад,
Боривоје Вељковић и најмалађи учесници на Акцији, чланови Планинарског савеза
Србије: Анђела, Ненадовић, Михајло Вељковић и Вук Вељковић.
Боривоје Вељковић се похвалио присутнима да му је додељена Сребрна Повеља
водича ПСС на Свечаном збору Службе водича ПСС 10.02.2018. године у Београду.
Златну повељу водича ПСС добило је 6 водича, а Сребрну повељу водича ПСС добило је
36 водича. Од 700 регистрованих водича, 432 је обновило лиценцу у 2018. години.
Сви награђени поздрављени су аплаузима.
Данијела Тешендић и Јовица Јовељић били су спречени да присуствују
Скупштини. Њихове Захвалнице и Признања за активност преузео је Горан Ђуричић.
13. Видео бим презентација рада Друштва у 2018. години, коју су припремили
Катарина Паљић и Боривоје Вељковић, приказивана је пре и у току заседања Скупштине.
На зидовима сале у којој је одржавана Скупштина на паноима су презентоване
фотографије са акција Друштва. Аутори фотографија биули су: Катарина Паљић,
Љубомир Паљић, Боривоје Вељковић, Далибор Плиснић и други чланови ПСД „Поштар“.
Изложене су и топографске карте са уцртаним трасама Фрушкогорске трансверзале,
трасама традиционалних планинарских стаза (28) и Маратона на Фрушкој гори, које је
израдио Синиша Петров - Синпе.
13. Разно и дружење.
На крају Скупштине уследило је послужење са планинарског – шведског стола и
пљескавицама у лепињи уз освежавајућа пића.
Дружење смо наставили уз оброк и освежење са песмом и музиком на хармоници
коју је свирао Дражић Слободан - Боца.
Рад Скупштиона је завршен у 14:30 часова.
Нови Сад, 23.02.2019.
Председник радног претседништва
Записничар:
Др Милан Бреберина с.р.
Мариана Секе с.р.
Оверивачи записника:
Катарина Паљић с.р.
Далибор Плиснић с.р.
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