ПСД „Поштар“ Нови Сад
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

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ

Скупштина ПСД „ ПОШТАР “ Нови Сад
Датум:
Време проведено на стази:

23. фебруар 2020. год.
11:30 часова - 15:30 часова = 4 часа
Планина:
Фрушка гора
Смештај:
планинарски дом под Главицом „Занатлија“
Организатор акције:
ПСД „ ПОШТАР “ Нови Сад
Водич / вођа пута / учесник:
Томислав Стаменић, Боривоје Вељковић
Освојен највиуши врх:_____________________________. / . _______________________мнв
Висинска разлика успона:- исходиште __________мнв, на врх: _________мнв = _./.____мнв
Висинска разлика силаска са врха: _____________мнв, на _____________мнв = __./.__мнв
Препешачено Км:__./.__ км
Број учесника на акцији: 43,
Број учесника из ПСД „Поштар“ Нови Сад: 34
Опис акције: Радно председништво: Др Милан Бреберина, Томислав М. Стаменић и
Боривоје Вељковић. Др Милан Бреберина је председавао Радним председништвом.
- за верификациону комисију: Душко Косјер,
- за изборну комисију Синиша Петров,
- за записничара Мариана Секе и
- за овериваче записника: Зденка Каспер и Боривоје Вељковић.
- Извештај о раду Управног одбора поднео је Томислав Стаменић, председник.
Захвалио се свима на успешној сарадњи у току мандата.
- Извештај о раду чланова Друштва у 2019. прочитао је Боривоје Вељковић, исти је
објављен на сајту Друштва са табелама реализованих акција у 2019. години. Нагласио је
да су чланови Друштва учествовали на 95. планинарских акција, са 498 учесника који су
боравили на 39 планина и у 16 заштићених природних добара или Нацоналних паркова.
Попели су се на 19 врхова преко 2000 мнв и 21 врх између 1000 и 2000 мнв.
Посебно је истакао активност Далибора Плиснића и Душка Косјера у Војвођанској
трекинг лиги и алпинисте: Данијелу Тешендић, Маријану Докић и Јовицу Јовелића.
- Финансијски извештај поднела је Стојанка Вуков.
- за Надзорни одбор – Драгиња Капетановић је известила да је рачуноводство и
књиговодство вођено према Закону. Одбор није увидео неправилности.
- за Веће 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.
Избори: Једногласно су разрешени дужности Томислав М. Стаменић, председник
чланови: Управног одбора, Надзорног одбора и Већа части.
Председавајући др Милан Бреберина и Синиша Петров испред Изборне комисије
предложили су нове кандидате за четворогодишњи мандат:
- за овлашћеног заступника – председника Дроштва и Управног одбора, Зденка Каспер,
- за заменика овлашћеног заступника - председника, Боривоје Вељковић, а
- за чланове Управног одбора поред њих двоје предложени су:
Магдалена Селеши, Душко Косјер и Катарина Паљић.
- за чланове Надзорног одбора предложени су:
Синиша Петров, Томислав М. Стаменић и Драган Ћурчић.
- за чланове Већа части предложени су:
Цветин Ристановић, Милорад Топић и др Милан Бреберина.
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- По одлуци УО ПСД „Поштар“ Нови Сад од 04.02.2020. Захвалнице за: активан рад,
успоне на врхове преко 2500 мнв, међудруштвену сарадњу и допринос у развоју
планинарског спорта у 2019. години.
Списак (18) уз Записник.
- По одлуци УО ПСД „Поштар“ Нови Сад од 04.02.2020. захваљујемо се за: активан рад,
међудруштвену сарадњу, донацију и допринос у развоју планинарског спорта у 2019.
години. Списак (8 + 22) уз Записник.
- Синиша Петров је затим истакнутим појединцима уручио нове мапе Фрушке горе и
маjице Друштва.
- Приређена је изложба фотографија на паноима у улазном ходнику Дома, коју су
припремили и поставили: Катарина Паљић, Боривоје Вељковић, Владимир Кандић и
Душко Косјер.
- У току заседања Скупштине присутнима је приказивана видео-бим презентација рада
нашег Друштва у 2019. години, коју је припремила Катарина Паљић.
- На крају дружење уз послужење које су донели поједини чланови Друштва и ручак који су
нам припремили Зоран Марунић, Душан Чулић и Дражић Слободан, а омогућили
донатор „Аутопревозник Гариша“- Томислав Милкић и Милојко Павловић, домар у
планинарско дому „Занатлија“ под Главицом

Оверава водич / вођа пута / учесник из ПСД „Поштар“ Н. Сад:

Боривоје Вељковић
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