
 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

Седнице Скупштине Клуба пусторечана Ниш, 

одржане дана 08.октобра 2018.године 
 

 

 

 
1) Избор радног председништва, 

2) Предлог за избор председника Скупштине,  

3) Извештај о раду Клуба пусторечана - Ниш за период 2014-2018, 

4) Предлог за састав Извршног одбора Клуба, 

5) Предлог за састав Надзорног одбора Клуба, 

6) Предлог Плана рада Клуба за период 2018– 2022, 

7) Разно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 2014-2018. година 
 

 

Одлуком о оснивању и Статутом Клуба, као основни циљеви и задаци Клуба, 

дефинисани су, поред осталог, и: 

-међусобно зближавање, упознавање и испомагање чланова Клуба, као и 

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, 

-помагање завичају у очувању природних лепота, историјских споменика, културних 

добара и музејских вредности и афирмација туризма, спорта, рекреације и сл., 

-сарадња са Удружењем за развој Пусте Реке у раду и подстицање пусторечана у 

другим градовима за активније учешће у раду завичајних клубова пусторечана у тим 

градовима, 

-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 51 састанак  Извршног и Надзорног одбора Клуба, четири годишња 

дружења пусторечана под називом „Вече пусторечана“ у Нишу. Посебно, и са 

поносом, истичемо организацију дружења пусторечана ове године у фебруару 

месецу, поводом 20. година од оснивања Клуба, када смо, поред дружења у 

ресторану „БОЉИ ЖИВОТ“, имали посету Галерији Бранке Ђорђевић и свечану 

академију тим поводом у Дому Војске у Нишу, где су сви учесници били из Пусте 

Реке или су пореклом из Пусте Реке. Исто тако, поводом јубилеја Клуба штампали 

смо и монографију под називом „Пусторечани у Нишу – записи и успомене“ у којој 

је, на сажет начин, приказан цео период од оснивања Клуба 1998. до 2018. године и 

који је илустрован бројним фотографијама из тог периода. Овако нешто, наш Клуб 

је први пут урадио и оставио траг да будуће генерације виде шта смо и како радили 

у протеклих 20 година. Примерак монографије је, 02. фебруара 2018. године, 

бесплатно подељен свим учесницима дружења у ресторану „БОЉИ ЖИВОТ“. 

Издавање поменуте монографије је поздрављено, како од чланства, тако и од стране 

свих присутних гостију на забави. Користимо прилику да се и јавно захвалимо 

ауторима монографије Гојку Митровићу и Стојану Станојевићу, који су уложили 

доста рада и труда на изради монографије. Такође, захваљујемо се и Милуну 

Николићу из Беча који је помогао штампање монографије, као што је и много пута 



раније помагао наш Клуб и завичај. На поменутој забави у ресторану „БОЉИ 

ЖИВОТ“, поред бројних гостију, присуствовали су и представници Војске Србије, 

на челу са генерал пуковником Милосавом Симовићем, што нам је представљало 

посебну част. 

 

Поводом двадесет година постојања клуба, на дружењу 2018. године, 

додељене су повеље и захвалнице најистакнутијим и најактивнијим пусторечанима, 

и то: 

- За допринос оснивању, раду и развоју Клуба Пусторечана – Ниш, додељене су 

Повеље Станку Ивковићу из Горњег Коњувца, Јовану Ђошићу из Зелетова, 

Милораду Златановићу из Речице и Стевану Николићу из Обилића. 

- За допринос у раду и развоју Клуба Пусторечана – Ниш, додељене су 

Захвалнице Горану Видојевићу из Славника, Милуну Николићу из Горњег 

Брестовца, Небојши Живковићу из Ниша, Мићуну Николићу из Добре Воде, 

Зорици Арсић из Ивања и Драгану Стојановићу-Жики из Ниша. 

  Поред тога, публиковали смо наше активности на веб страници на интернету 

и учествовали у прикупљању хуманитарне помоћи за четири породице у општини 

Бојник. Тако, 2015. године хуманитарна помоћ додељена је породици Дејана 

Голубовића из Бојника, 2016. године породици Саше Митровића из Вујанова, 2017. 

године породици Мирољуба Николића из Драговца и 2018. године породици 

Голубовић Дејана и Бобане из Бојника. Предлоге за породице којима ће бити 

додељена помоћ давао је Центар за социјални рад из Бојника, а сагласно је било и 

руководство општине Бојник. 

 

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 четири сусрета било је присутно између 350 

и 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.  

 

У извештајном периоду Клуб је организовао излете на Радан планини, посету 

опсерваторији на планини Видојевица, плантажи у селу Каре, фабрици пелета у 

Бојнику, археолошком локалитету „Царичин град“, на језеру у Злати, као и посету 

Новосадском сајму пољопривреде. Поред тога, сваке године одлазили смо у Бојник, 

17. фебруара, на дан сећања стрељаним родољубима у Бојнику и 10. октобра, на Дан 

општине и активно смо подржали представљање наше општине на сајму туризма у 

Нишу. Исто тако, имали смо више заједничких састанака са руководством 

Удружења Топличана у Нишу. Том приликом, као и у контактима са 

представницима других завичајних удружења у Нишу, имали смо прилике да чујемо 

оцене представника тих удружења о раду нашег Клуба, које су биле са пуно похвале 



за рад нашег Клуба и са жељама за даљу сарадњу са нашим клубом. Сарадња са 

Командом Војске Србије последњих година је посебно изражена, не само посетом 

руководства Команде нашој прослави, већ смо имали прилику и ми да обиђемо 

Музеј копнене војске у Команди Војске Србије у Нишу, где се, поред осталог, 

налази и заједничка фотографија представника Клуба и Војске са дружења у 

фебруару месецу ове године. Такође, на нашу иницијативу команда Војске је 

послала своју плесну групу у Бојник, где су имали изванредан наступ, као и у Нишу, 

а што је поздрављено од стране свих присутних. За изванредну сарадњу са 

Командом Војске Србије захвалност дугујемо нашем досадашњем заменику 

председника Клуба, генералу Жарку Лазаревићу. 

 

У извештајном периоду 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.   

 

У извештајном периоду Клуб је остварио укупан приход у износу од 

349.838,00 динара. У истом периоду остварени су расходи у укупном износу од 

315.838,00 динара. 

 

Приходи су остварени углавном од продаје лутрија на сусретима пусторечана 

и помоћи појединаца и фирми-пријатеља Клуба. Расходи се односе на трошкове: 

организације редовних састанака Клуба и Скупштине Клуба, израде монографије 

„Пусторечани у Нишу – записи и успомене“, одржавање сајта и рачуна Клуба, за 

организацију и спровођење излета, за обележавање значајних историјских догађаја 

нашег краја, као и за помоћ сиромашним породицама у пусторечком крају. 

 

Ниш, октобар 2018. године 
 

                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА    

Мирко Петровић                                                                                                                       

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА                                                                                                                                  

Станко Ивковић 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Л А Н   Р А Д А 

 

Клуба пусторечана - Ниш у Нишу 

за период од 2018. до 2022. године 
 

 

 

 

У остваривању циљева и задатака Клуба пусторечана - Ниш, за период       

од 2018. до 2022. 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) Одржавање сајта Клуба и његово редовно ажурирање. 

3) Евидентирање пријатеља Клуба, контакт и успостављање сарадње са новим 

пријатељима Клуба. 

4) Обезбеђење других извора финансирања. 

 

2. Посебне активности Клуба 

 

1) Одржавање заједничких састанака једном месечно 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, као и пружање 

хуманитарне помоћи, у складу са могућностима Клуба. 

5) Организација и других активности које су у складу са Статутом Клуба. 

6) Формирање 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 Клуба и општине Бојник. 



3) Договарање о облицима сарадње и координације како са Удружењем 

тако и са осталим клубовима у другим градовима. 

4) 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 и са Завичајним удружењем „Црвена јабука“ из Оџака. 

 

Ниш, октобар 2018. године 

 

 

 

                                                                                ИЗВРШНИ ОДБОР 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРЕДЛОГ за састав Извршног одбора Клуба пусторечана – Ниш 

 

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

     дана 25.09.2018.године, утврдио је предлог за састав Извршног одбора Клуба, и 

то:   

 

1. Жарко Лазаревић  из Ћуковца, за Председника 

2. Гојко Митровић из Горњег Бријања, 

3. Стојан Станојевић из Вујанова, 

4. др Драган Раденковић из Косанчића, 

5. Мирко Петровић из Злате, 

6. Горан Видојевић из Славника, за подпредседника 

7. Слободан Љубић из Доњег Бријања, за секретара 

8. Стеван Николић из Обилића, за благајника 

9. Зоран Станојевић из Кацабаћа, 

10. Станко Банковић из Славника, 

11. др Миладин Радовановић из Стубле. 

 

 

 

ПРЕДЛОГ за састав Надзорног одбора Клуба пусторечана – Ниш 

 

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

дана 25.09.2018.године, утврдио је предлог за састав Надзорног одбора Клуба, 

и то: 

1. мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца, за председника 

2. Станица Мандић из Обилића, 

3. Марко Николић из Обилића, 

4. Љубиша Николић из Горњег Бријања, 

5. Марија Станојевић из Кацабаћа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


