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СУ ПЛАНИНАРСКО СКИЈАШКО ДРУШТВО „ПОШТАР“ НОВИ САД  
21000 НОВИ САД, улица Народних хероја бр.2, Телефони за контакт: 
064 217 11 87 Зденка Каспер, председник; 064 236 95 24 Боривоје Вељковић; 
062 621 217 Катарина Паљић, секретар; е–пошта:  psdpostar@gmail.com 
064 292-89-73 Владимир Кандић,                 е-сајт: www.psdpostar.org.rs  
ПИБ: 102676375;  Жиро рачун:  310 – 7748 - 55  НЛБ Континентал банка Н.Сад 

 

Пођите са нама на  
 

Р А Ј А Ц   и   С У В О Б О Р 
 

Полазак: Субота, 14. 03. 2020. године, у 07:00 часова из Новог Сада, МИНИБУС креће са 

паркинга код старе локомотиве испред железничке станице.  

Траса путовања у одласку је: Нови Сад, Београд, Љиг, Рајац- 

планинарски дом ПСК „Победа“ из Београда, „Чика Душко Јовановић“ (648 мнв).  

У планинарски дом планирамо да стигнемо око 11:00 часова.  

Смештај у собе према  распореду који ће вођа пута направити у договору са учесницима. 

Програм: Поподне планирамо да проведемо у лаганом пешачењу ка планинарској кући „Добра 

вода“ до врховима Сувобора и повратак у Дом.  

Учесници са слабијом кондицијом пешачиће до врха Рајца (848 мнв) и у околини Дома. 

По повратку са пешачења одлазак на вечеру, дружење и ноћење. 

Програм: недеља, 15. 03. 2020. године, устајање у 07:00 часова и доручак у ресторану Дома. 

После доручка планирано је пешачење у околини Дома до „Шумарске куће“ објекта Војске 

Србије или до Водопада у договору са водичем и вођом пута, а како нам временски услови буду 

диктирали. По повратку са пешачења планиран је ручак и припрема за полазак са Рајца ка Новом 

Саду.  

Повратак: Полазак аутобуса 

планиран је после после ручка око 

15:00 часова. Долазак у Нови Сад у 

вечерњим часовима. 

Храна: У ресторану планинарског 

дома обезбеђен је пун пансион.  

Опрема: Зимско-пролећна, 

слојевита, прилагођена 

временским условима. 

Препоручујемо дубоке 

планинарске ципеле и заштиту од 

кише. 

Трошкови: 4.300,00 динара, 
за превоз, полупансион у 

планинарском дому услуге водича 

и трошкови организације. 

Пријаве: Информације на 

телефоне: 021 29 32 639 , 063 546535, Стојанка Вуков.  

Уплата аконтације од 2000,00 динара приликом пријаве код Стојанке Вуков, у просторијама 

Дртуштва или на састанку чланова сваког уторка у 19 часова у Новом Саду. Аконтација се не 

враћа, наћи замену у случају одустајања. 

Вођа пута: Стојанка Вуков,  

Водич: Др Милан Бреберина, почасни члан ПСД „Поштар“ Нови Сад. 

Напомена: Сваки учесник наступа на сопствену одговорност. Обавезна планинарска картица са 

плаћеном чланарином за 2020. годину. 

Управни одбор ПСД „Поштар“ Нови Сад 

Зденка Каспер, председник 
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