
Д Н Е В Н И  Р Е Д 
Седнице Скупштине Клуба пусторечана Ниш,

одржане дана 12.06.2014.године

1) Избор радног председништва,
2) Предлог за избор председника Скупштине, 
3) Извештај ораду Клуба пусторечана - Ниш за период 2010-2014,
4) Предлог за састав Извршног одбора Клуба,
5) Предлог за састав Надзорног одбора Клуба,
6) Предлог Плана рада Клуба за период 2014– 2018 и 
7) Разно.



КЛУБ ПУСТОРЕЧАНА – Н И Ш

Извршни одбор
Надзорни одбор

__________________________________________________________________

И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У

Клуба пусторечана – Ниш
за период 2010-2014. година

__________________________________________________________________
Ниш, јуни 2014. године



На  основу  члана  15.  Статута  Клуба  пусторечана  -Ниш,  Извршни  и 
Надзорни одбор Клуба, подносе заједнички 

И З В Е Ш Т А Ј
о раду Клуба пусторечана - Ниш

за период 2010-2014. година

Одлуком о оснивању и Статутом Клуба, као основни циљеви и задаци
Клуба, дефинисани су:
-међусобно зближавање, упознавање и испомагање чланова Клуба,
-успостављање контаката и пружање помоћи своме завичају у разним
облицима и његово стално повезивање са становницима Ниша, као и
из других места који су пореклом из Пусте Реке,
-неговање и афирмација слободољубивих, духовних, историјских и
природних вредности завичаја и пружање помоћи његовом бржем
привредном, културном и укупном друштвеном развоју,
-пружање материјалне помоћи у случају елементарних непогода или у
другим случајевима,
-помагање завичају у очувању природних лепота, историјских
споменика, културних добара и музејских вредности,
-афирмација туризма, спорта, рекреације и сл.,
-пружање помоћи у припреми и изради пројеката
научноистраживачког рада у Пустој Реци и издавање публикација од
значаја за привредни и културни развој овог краја,
-сарадња са Удружењем за развој Пусте Реке у раду и пружање
помоћи завичајним одборима пусторечких села,
-неговање и афирмација добрих обичаја, традиције и дружења
међусобним окупљањем, сусретима, екскурзијама, спортским
активностима и сл.



Полазећи од основних циљева и задатака Клуба, са једне стране и наших 
жеља  и  планова  са  друге  стране,  као  и  наших  могућности,  у  протеклом 
четворогодишњем  периоду  радили  смо  на  остварењу  зацртаних  циљева  и 
задатака. 

Имали смо више од четрдесет састанака  Извршног и Надзорног одбора 
Клуба, четири годишња дружења пусторечана под називом „Вече пусторечана“ 
у Нишу, организовали смо више излета - походе завичају, публиковали наше 
активности  на  веб  страници  на  интернету,  учествовали  у  прикупљању 
хуманитарне помоћи за две породице у општини Бојник. 

Наши необавезни разговори, у опуштеној атмосфери, на дијалекту нашег 
краја,  чинили  су  да  се  присетимо  прошлих  времена,  да  чујемо  о  неким 
актуелним  догађајима,  али  и  да  се  помогнемо.  Оживели  смо  и  мало 
заборављено – солидарност.

На уприличеним местима, јавним манифестацијама, у разним приликама 
обавештавали  смо  наше  суграђане,  пријатеље,  комшије  да  на  југу  Србије 
дужином тока Пусте реке у питомој средини и лепом окружењу живе и раде 
пусторечни.

Наша дружења и сусрети, током године, периодично ређи или учесталији 
били су све посећенији, али наша је жеља да нас има и више. На годишњим 
традиционалним дружењима под називом „Вече пусторечана“ у Нишу, било 
нас  је  сваке  године  више,  тако  да  на  последња  два  сусрета  било  је  преко 
присутно по  370 пусторечана и наших пријатеља. Руководство, као и остали 
чланови Клуба,  у  протеклом четворогодишњем периоду,  су  давали значајан 
допринос  све  бољој  организацији  рада  Клуба  и  активно  и  солидарно  су 
помагали како би на сусретима било више присутних. 

Поводом  петнаест  година  постојања  клуба  на  дружењу  2013.године 
додељене  су  захвалнице  и  похвалнице  најистакнутијим  и  најактивнијим 
пусторечанима,  као и повеља професору Милутину Ђорђевићу,  иницијатору 
оснивања Клуба.

Клуб је организовао излете на Радан планини, археолошком локалитету 
„Царичин  град“,  на  језеру  у  Злати,  у  месту  Добра  Вода.  Поред  тога,  17. 
фебруара  сваке  године  одлазили  смо  у  Бојник,  на  дан  сећања  стрељаним 
родољубима у Бојнику и активно смо подржали представљање наше општине 
на сајму туризма у Нишу.

У последње три године смо са руководством општине Бојник остварили 
одличну комуникацију и сарадњу, са жељом да се прошири на друге заједничке 
активности Клуба и општине.



Све што смо чинили у протеклом четворогодишњем периоду имало је за 
циљ да се међусобно приближимо, будемо блискији, да се лакше разумемо, где 
смо сада, а где желимо да будемо, да интезивније осећамо припадност завичају. 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Драган Раденковић

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

                                                                                                      Станко Ивковић



                  ПРЕДЛОГ

                            за састав Извршног одбора Клуба пусторечана – Ниш

              Извршни одбор Клуба пусторечана – Ниш у Нишу,  на  седници   одржаној

     дана 09.06.2014.године, утврдио је предлог за састав Извршног одбора Клуба, и 
то:  

1) Мирко Петровић из Злате, председник

2) Жарко Лазаревић  из Ћуковца, подпредседник

3) Слободан Љубић из Доњег Бријања, секретар

4) Стеван Николић из Обилића, благајник

5) др Драган Раденковић из Косанчића,

6) проф.др. Милорад Златановић из Речице,

7) мр Ђошић Јован из Зелетова,

8) Небојша Стојковић из Горњег Бријања,

9) др Миладин Радовановић из Стубле,

10) Горан Видојевић из Славника и

11) Станко Банковић изу Славника.



ПРЕДЛОГ

за састав Надзорног одбора Клуба пусторечана – Ниш

  Извршни одбор Клуба пусторечана – Ниш у Нишу,  на седници одржаној 
дана 09.06.2014.године, утврдио је предлог за састав Извршног одбора Клуба,

     и то:

1) мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца, председник

2) Бојан Илић из Косанчића, подпредседник

3) Марко Николић из Обилића,

4) Станица Мандић из Обилића и

5) Витомир Милошевић из Стубле.



КЛУБ ПУСТОРЕЧАНА– Н И Ш

-Извршни одбор -
__________________________________________________________________

П Л А Н Р А Д А

Клуба пусторечана – Ниш у Нишу
за период од 2014. до 2018. године

__________________________________________________________________
Ниш, јуни 2014. године



П Л А Н Р А Д А

Клуба пусторечана - Ниш у Нишу
за период од 2014. до 2018. године

У остваривању циљева и задатака Клуба пусторечана - Ниш, за период 
од 2014. до 2018. године, предвиђених чланом 7. Статута Клуба, у наредном 
периоду основне активности биће:

1. Организација нормативне делатности

1)Евидентирање чланова Клуба који су се изјаснили да желе бити чланови и 
перманентан рад на проналажењу Пусторечана у Нишу и њихово учлањивање 
у  Клуб. Посебну пажњу поклонити учлањењу младих Пусторечана у Клуб.
2) Израда и подела чланских карата.
3) Одржавање сајта Клуба и његово редовно ажурирање.
4) Евидентирање спонзора Клуба, контакт и успостављање сарадње са новим 
спонзорима Клуба.
5) Обезбеђење других извора финансирања.
6) Обезбеђење просторија за рад Клуба као трајно решење.

2. Посебне активности Клуба

1) Одржавање заједничких састанака једном месечно (први понедељак у
месецу) са већим бројем Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу.
2) Организација дружења Пусторечана у Нишу.
3) Организација промоција књига и других публикација аутора из Пусте Реке.
4) Организација заједничких излета, посета и слично.
5) Организација и других активности које су у складу са СтатутомКлуба.
6) Образовање одбора за поједине активности.

3. Сарадња са Удружењем за развој Пусте Реке

1) Активно учешће у раду Удружења на припреми Сусрета Пусторечана
и сарадња са Клубовима Пусторечана у Лесковцу, Београду и другим
градовима.
2) Утврђивање заједничких дугорочних и краткорочних циљева и
задатака.



3) Договарање о облицима сарадње и координације како са Удружењем
тако и са осталим клубовима у другим градовима.
4) Активно учешће у формирању завичајних одбора, изради њихових
планова рада, евидентирање могућих спонзора завичајних одбора.
5) Пружање помоћи у раду Клубова Пусторечана у другим градовима уз
коришћење позитивног искуства Клуба у Нишу.

4. Сарадња са другим Удружењима

Наставити започету сарадњу са Завичајним Удружењем Топличана у Нишу и 
сарадњу проширити тако што ће се поред заједничких састанака организовати 
и  друге  заједничке  активности,  као  и  заједничко  дружење  Топличана  и 
Пусторечана у Нишу.
Остварити  контакт  и  договарати  могуће  садржаје  и  облике  са  Завичајним 
удружењима пироћанаца, сурдуличана, лужничана, као и са другим завичајним 
удружењима у Нишу.
У сарадњи са Удружењем за заштиту ћирилице Српског језика «ЋИРИЛИЦА» 
из Ниша, чувати језик и писмо нашег народа. 

                                                                                ИЗВРШНИ ОДБОР


