
Седница Скупштине Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте 
Реке, дана 28.05.2010. године

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1) Избор радног председништва,
2) Извештај о раду Клуба Пусторечана за период 2006-2010,
3) Предлог Плана рада Клуба за период 2010 – 2014. године,
4) Предлог за састав Извршног одбора Клуба,
5) Предлог за састав Надзорног одбора Клуба и 
6) Разно.



КЛУБ ПУСТОРЕЧАНА И ПРИЈАТЕЉА ПУСТЕ РЕКЕ – Н И Ш

- Извршни одбор –
__________________________________________________________________

И З В Е Ш Т А Ј  О  Р А Д У

Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Река у Нишу

Ниш, маја 2010. године



На основу члана 15. Статута Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке, 
Извршн и Надзорни одбор Клуба, подносе заједнички 

И З В Е Ш Т А Ј
о раду Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке

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.

Све лепо пише,  а  може бити написано још лепше,  али,  стварност полази од 
наших жеља и планова, а завршава се на могућим догађајима. Већина од циљева 
и задатака зацртаних у нашем Статуту били су и у нашим жељама и плановима. 
Много од тога смо и остварили, трудећи се ко колико може. За сваког од нас 
Пусторечана постоји списак жеља и оцена учињеног, али, надам се да можемо 
сви бити сагласни у томе да је протекли период био «врло добар». Нека ова 
оцена  буде  подстрек  да  све  ово,  наше  дружење  у  Клубу  пусторечана,  треба 
продужити, а истовремено да то дружење може имати још бољу оцену.  

За протекле четри године имали смо више од четрдесет  састанака ИО и НО 
Клуба, четири свечана сусрета пусторечана, два организована излета ван Ниша, 
отварање веб  странице  на  интернету  и  још много  тога.  Или,  за  опис  нашег 
чињења да  почнемо од великих ситница  као  што  су:  новогодишње честитке 



нашим пусторечанима,  честитке  за  неке  друге  празнике  преко  СМС порука, 
пригодна позивна писма поводом наших свечаних дружења, налажење даваоца 
награда за лутрију, наше присуство на уприличеним местима, наше помагање по 
завичајној линији, наше здраво брате, наши неважни и важни разговори, наше 
умерено испијање црног вина, наших прича о нашим пословима, наше радовање 
сусретању  и тако даље. Било је и много малих ситница, а то су оне због којих се 
не радујемо и зато их нећемо помињати. 

Ипак, ради успомене, да мало детаљније опишемо неке важније догађаје. Прво, 
наши месечни сусрети су постали мало посећенији и, уз мало труда, могли би да 
буду још пожељнији и да постану традиција - једном месечно у том ресторану 
су пусторечани.  Друго, наши годишњи свечани сусрети су, у протекле четри 
године,  били  добро  посећени,  а  поготову  последњи,  када  је  било  више  од 
двестотине гостију. Али, најважнијие је то да су сви сусрети били пријатни и 
весели. Треће,  наши излети су били «као на филму» што се може видети на 
нашој интернет страници или у фото-архивама. Први излет је био на Радану, где 
смо посетили Бојник, Царичин Град и Планинарски Дом на Радану. Други излет 
је има следеће тачке: Ђавоља варош, Рибњак са рестораном, црква Лазарица и 
Пролом бања. Четврто, наша веб страница пустарека.орг.рс постоји већ четири 
године и то је добро.  Ново време доноси и нове могућност,  тако да смо ми 
ухватили  корак  са  новинама.  Наше  активност  су  се  прошириле  и  на  друге 
интернет  странице,  као  што  је  ФБ,  где  имамо  своју  групу,  а  остварујемо 
дружење и преко других група. Циљ је да свако насеље из Пусте Реке има своју 
групу  и  тако  даље.  Пето,  наш  однос  са  руководством  матичне  општине  у 
Бојнику  није  за  похвалу  и  не  треба  писати  о  томе.  Иначе,  редовно  смо 
посећивали   Бојник поводом обележавања помена бојничанима стрељаних на 
дан 17 фебруара 1942 године од стране Бугарских окупатора. Такође, редовно 
смо били присутни на свечаности поводом Дана општине.

Поред свих ових поменутих,  и непоменутих,  чињеница које чине извештај  о 
раду Клуба Пусторечана у протеклом периоду, постоји нешто што се не може 
тако лако описати, а то је дух завичајности који нас спаја и чини блиским, као 
да смо род. Тај осећај сродности је, по мени, можда, највредније у постојању 
Клуба Пусторечана у Нишу. 

         

          ПРЕДСЕДНИК
 ИЗВРШНОГ ОДБОРА

                             Стојан Станојевић 

          ПРЕДСЕДНИК
 НАДЗОРНОГ ОДБОРА
          Станко Ивковић



КЛУБ ПУСТОРЕЧАНА И ПРИЈАТЕЉА ПУСТЕ РЕКЕ – Н И Ш

- Извршни одбор –
__________________________________________________________________

П Л А Н   Р А Д А

Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Река у Нишу
 за период од 2010. до 2014. године

Ниш, маја 2010. године



П Л А Н   Р А Д А

Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Река у Нишу
за период од 2010. до 2014. године

У остваривању циљева и задатака Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте 
Реке  у  Нишу, за  период  од 2010.  до  2014.  године  (  у  даљем  тексту:  Клуб), 
предвиђених чланом 7. Статута Клуба, у наредном периоду основне активности 
ће бити следеће:

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 

нових спонзора 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  Статутом 

Клуба.
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 
Удружењем Јабланичана и 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



ПРЕДЛОГ
за састав Извршног одбора

Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу

Извршни одбор Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу, на 
својој седници одржаној дана 12.04.2010. године, утврдио је  предлог за састав 
Извршног одбора Клуба, и то: 

1) Др. Драган Раденковић из Зелетова, председник ИО
2) Жарко Лазаревић, официр ВС, Ћуковац
3) Светлана Ивковић, дипл. инжењер електронике из Д. Коњувца
4) Стеван Николић, капетан из Обилића,
5) Мр. Стојан Станојевић из Вујанова,
6) Проф. др. Милорад Златановић из Речице,
7) Раденковић Радосав, дипломирани економиста  из Кожинца,
8) Мр. Јован Ђошић из Зелетова,
9) Небојша Стојковић, дипломирани економиста  из Горњег Бријања,
9)  Др. Миладин Радовановић,  из Стубле,

          11)  Зоран Павловић, официр ВС, Оране, Вујаново 

ПРЕДЛОГ
за састав Надзорног одбора

Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу

Извршни одбор Клуба Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу, на 
својој седници одржаној дана 12.04.2010. године, утврдио је  предлог за састав 
Надзорног одбора Клуба, и то: 

1) Мр. Станко Ивковић из Горњег Коњувца, председник НО
2) Бојан Илић, доктор ветерине, 
3) Витомир Милошевић, дипломирани технолог из Стубле,
4)  Дејан Крстић, дефектолог у СУП, из Бојника,
5)  Мирко Петровић, дипломирани инжењер из Злате.
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