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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 

                

                  У години када Планинарски Савез Србије (ПСС)  

                  обележава 120 година организованог планинарства у Србији  

                  ПСД „Поштар“ Нови Сад обележава 65 година од оснивања  

          

         ЈУБИЛЕЈ У ЗНАКУ ПРИЗНАЊА ПСС 
 

Планинарски Савез Србије  је поводом 65 година од оснивања ПСД „Поштар“ из 
Новог Сада размотрио предлог Управног одбора СУ ПСД „Поштар“ Нови Сад (1955) о 
додели плакете ПСС, а активним члановима додели признања у виду диплома, 
бронзаних, сребрних, златних значака и плакета ПСС. Сви предложени чланови су за 
њихов активан рад добили од Планинарског савеза Србије претходна признања па je 
Комисија за категоризацију, награде и признања ПСС прихватила предлог и доделила: 

 

   
 

- СУ ПСД „Поштар“ Нови Сад до сада је носилац златне значке ПСС (број 36/1981) и 
златне значке ПСЈ (1981), а поводом 65 година од оснивања и активног рада предлажемо 
га за плакету ПСС. Датум оснивања: Скупштина 25.08.1955. Планинарско друштво 
„Поштар“ Нови Сад, прва регистрација, 06.09.1955.број:238/55. Прва промена назива и 
обима активности на Скупштини 14.01.1959 у Планинарско смучарско друштво 
„Поштар“ Нови Сад, друга регистрација, 03.08.1959. број:0501/18338/1-59.   
Активности: Планинарење, оријентациона такмичења, оријентиринг, високогорство, 
алпинизам, скијање, пројектовање, обележавање и одржавање планинарских стаза и 
трансверзалних путева путева, издаваштво,  картографија, трекинг, организација 
традиционалних планинарских акција на Фрушкој гори ... 
Датум последње промене: 03.02.2017.  
СУ Планинарско скијашко друштво „Поштар“ Нови Сад,  Регистарски број: БС 999/2017.  
 

Детаљно образложење: Поводом 65 година од оснивања Друштва, а на основу активног 
рада чланова који су се попели на високе врхове планина: Килиманџаро, Дамаванд, 
Кавказ, Арарат, Мон Блан, Анди, Атлас и планинских венаца Јулијски Алпи, Карпати, 
Баалкан планине, Рила, Пирин, Олимп, Кораб, Јакупица, Проклетије, Копаоник, Сува 
планина, Ртањ. Алпинисти су испењали Триглав у зимским условима и стрме литице 
уређених пењалишта на Доломитима, Каблару, Вукану, Комовима, Дурмитору и другде.  
Такмичари и екипе у планинарској оријентацији (Мића Стојиловић, Милорад Николић - 
Џек...) и оријентирингу (Цветин и Александар Ристановић, Ђула Шејпеш ...) пласирали су 
се високо на такмичењима широм Србије и Југославије пласиравши се на једно од прва 
три места. У нашем чланству били су такмичари у алпским дисциплинама, трчању на 
скијама, биатлону и комбинацији (са учешћем у скоковима на малим скакаоницама). 
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Никола Штрбенк је био и члан Универзитетске и сениорске репрезентације Југославије и 
члан стручног штаба селекције за биатлон. На Зимској олимпијади у Сарајеву, 1984. 
године, био је заменик руководиоца такмичења у биатлону. Такмичар у алпским 
дисциплинама, судија и учитељ скијања био је Ђула Чизмадија. Живорад Вуксановић и 
Срђан Матовина били су инструктор скијања и такмичари у алпским дисциплинама. 
Организовали смо и били редовни учесници Слетова и похода ПТТ планинара 
Југославије. Члан нашег Друштва др Милан Бреберина био је председник Планинарског 
савеза Војводине и члан редакционог одбора Планинарског гласника ПСС. Боривоје 
Вељковић био је подпредседник ПСС (1993 - 2001) и председник ПСС (2002 - 2009), а у 
периоду (2016-2022) је лиценцирани спортски водич ПСС и делегат ПСС за Трекинг и 
Републичке акције ПСС и инструктор маркирант ПСС. Редовни смо учесници у 
Војвођанској трекинг лиги. У чланству имамо сертификоване спортске планинарске 
водиче и маркацисте који редовно раде на организацији планинарских активности.  

           
Организатори смо традиционалних акција на Фрушкој гори: 40  „Ноћних маршева“, 30 
„Светосавских пешачења“, 20 „Павласових меморијала“ и друге. Наше друштво добитник 
је Октобарске награде Града Новог Сада 1980. године, златне значке Планинарског 
савеза Војводине, а чланови др Милан Бреберина и Боривоје Вељковић плакете 
планинарског савеза Војводине. Наши чланови су активни у комисијама за планинарске 
терене ПСС и комисији за планинарске путеве ПСВ. Сарађујемо са редакцијом 
Планинарског гласника. Поводом 50 година Друштва проф. Илија Петровићаутор је  
монографије – ОБЗОРЈА са биографијама активних чланова и значајним активностима у 
полувековном постојању ПСД „Поштар“ Нови Сад. Нову генерацију чланова предводе 
Катарина Паљић, спортски водич ПСС која је аутор и реализатор пројекта „Деца и 
родитељи пешаче заједно“  и Синиша Петров који је изванредан ГПС водич, маркирант и 
картограф планинарских мапа.  
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- Плакете ПСС додељене су нашим активним члановима који у континуитету имају више 
од 30 година планинарског стажа у ПСД „Поштар“ Нови Сад и златну значку ПСС. 
Комисија ПСС за категоризацију награде и признања доделила је плакете следећим 
члановима 27. 04. 2021:  

              
Милорад Топић,                                                   Илија Петровић,  

                       
Боривоје Вељковић,                                           Цветин Ристановић,  

              
Стојанка Вуков,                                                 Др Милан Бреберина,  

    
Магдалена Селеши                                          и     Душко Косјер. 
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- Златне значке ПСС додељене су нашим активним члановима који у континуитету имају 
више од 20 година планинарског стажа у ПСД „Поштар“ Нови Сад и сребрну значку ПСС. 
Комисија ПСС за категоризацију награде и признања доделила је златне значке ПСС 
наведеним члановима под бројем 321/20 – 1,2,3 од 13. 05. 2021:  

             
Зоран Марунић, 

  

                
Илија Радић, 

 

            
Драган Ћурчић. 
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- Сребрне значке ПСС додељене су нашим активним члановима који у континуитету 
имају више од 15 година планинарског стажа у ПСД „Поштар“ Нови Сад и бронзану значку 
ПСС. Комисија ПСС за категоризацију награде и признања доделила је сребрне 
значке ПСС члановима под бројем 322/20 – 1,2,3,4,5,6,7 од 13. 05. 2021:  
 
 

        
Aна Пачарић,                                                 Љубица Арежина, 

 

 

 

     
                      Maријана Докић,                                             Горан Ђуричић, 
 
 
 

       
Toмислав Стаменић,                                         Радојица Табачки 
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                            Сава Вуков                                             Горан Петракијев 
 
- Бронзане значке ПСС додељене су нашим активним члановима који у континуитету 
имају више од 10 година планинарског стажа у ПСД „Поштар“ Нови Сад. Комисија ПСС 
за категоризацију награде и признања доделила је бронзане значке ПСС члановима 
под бројем 323/20 – 1,2,3,4,5 од 13. 05. 2021:  

                  
Смиља Нинков,                                          Славуј Нинков, 

 

    
Мариана Секе,                                               Жељка Вучковић 
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- За Диплому ПСС предлажемо наше активне чланове који у континуитету имају мање од 
10 година планинарског стажа у ПСД „Поштар“ Нови Сад. Комисија ПСС за 
категоризацију награде и признања доделила је Дипломе ПСС члановима под 
бројем 249/21 – 1,2 од 12. 04. 2021. 

                 
Катарина Паљић 

 

        
                                                              Синиша Петров. 
Сви добитници плакета, значки и диплома ПСС имају статус активног члана у ПСД 
„Поштар“ Нови Сад. Њихов дугогодишњи активан рад на развоју међудруштвених односа 
и постизањем запажених резултата допринео је развоју планинарства у Србији. 

За вас припремио Боривоје Вељковић 
 


