
ПСД „Поштар“ Нови Сад 

страна: 1 

 

 

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 

 

Јавни позив на акцију: 
 

Фрушка Гора којом се ређе иде- 

(јубиларни десети) „запад – запад“ 
 

Полазак: У суботу, 28. марта 2020. у 07:30 часова са паркинга  

испред зграде НИС-а. Ићи ћемо сопственим превозом – колима,  
због недостатка везе са селом Ердевик одакле је старт и крај шетње.     
             Замолили би све заинтересоване који имају ауто да дођу 
истим, па ако буде потребе возиће, ако не оставиће ауто негде на 
паркингу око НИС-а. 
             На тај начин испоштоваћемо и заинтересоване шетаче  
који немају превоз, што би било другарски. 
             Рута пута је: Нови Сад – Ср. Каменица – Беочин – 
Баноштор – Свилош – Дивош – Бингула – Ердевик (60км).  
             Из Ердевика (од бране језера Брује) шетња креће у 09:00. 
 

Пешачка тура: Језеро Брује – Бања – Косача – Липик –  

                           језеро Мохарач – Село Ердевик – језеро Брује. 
             На овој тури ћемо видети два веома лепа језера,  
бању из Римског доба, два извора, неколико симпатичних ливадица, 
село Ердевик... 
                       Дужина стазе је око 17 км.  
                       Планирано време повратка у НС око 17 часова. 
 

Храна:                Из ранца (рачунајте два оброка) 
 

Трошкови:         Подела трошкова горива (око 1200 динара по ауту). 
 

Информације: Јовица 065/8622-171 и Горан  064/346-9003, или на  

                  psdpostar@gmail.com  
 

Водичи: Катарина Паљић, Јовица Јовелић,  

              Далибор Плиснић и Горан Ђуричић. 
 

Напомена: Сваки учесник наступа на своју одговорност.  

Поред чланова Планинарског савеза Србије на акцији могу да 
учествују и гости из грађанства које позивамо да се учлане у наше 
Друштво. 

Управни одбор ПСД „Поштар“ Нови Сад, 

Зденка Каспер, председник 
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