
Удружење "Пожели жељу"  
11.5.2020.  
Суботица  
Број УО-5/2020  

Састанак Управног и Надзорног одбора удружења 
 

Седиште удружења: Јенеа Калмара 29, Суботица 
Место састанка: Месна заједница"Дудова шума"  
Време: 18.15 
Присутни чланови УО: 1. Зоран Вукманов. 2. Дејан Вукманов 3. Горан Андрић 4. Наташа Кањо 5. Марија 
Кнежевић и путем онлине приступа Биљана Исић. 
Присутни чланови НО: 1. Александар Жмахер 2. Иван Манић 
Петар Козма оправдано одсутан.  
 
Дневни ред: 

1. Даљи рад удружења: састав УО и НО  
2. Наставак активности: пешачко-планинарске акције, месечни састанци у наредном периоду, састанци 
управе, активности по годишњем календару, нове идеје, актуелности у вези летње акције Златар као и 
акције Стара планина 
3. SU trek & trail  
4. Маркирање стазе у Таванкуту 
5. Разно...  
 
Запажања са састанка: 
1. Удружење наставља са радом у истом саставу УО и НО. Сви чланови су сагласни да остану на својим 
дужностима. Поједини су се изјаснили да им је изолација услед вирусне пандемије тешко пала и да су 
допис о немогућности извођења пешачких и планинарских активности нерадо подносили и радосно 
дочекали овај састанак.  
 
2. Прве активности састанка требале би се одвијати од суботе 16.5.2020., пешачким акцијама у околини 
града, лакшим и тежим наизменично сваког викенда ради уласка чланова у форму. Крајем маја, 30.5., 
предлаже се акција на Фрушкој Гори и водич Миленко Марјанов. Први месечни састанак Удружења 
предлаже се за 1.јун, а потом још један 29.јуна. Сарадња са Економским факултетом  и вођење 
студената у пешачке туре је нажалост обустављено због увођења ванредног стања. До 4.јуна 2020. 
закључују се пријаве за акцију Златар, а до 25.маја се врше уплате за акцију Стара планина, јер ће акције 
остати у плану и евидентно се могу реализовати. За 31.5. предлаже се акција"Пролеће у пешчари", 14. 
јуна Маглеш а 20.6. акција Крупајско врело. 
 
3. Расправљало се о "Меморијалу Михајло Кампош" и котизацији за исти. Предлог је да се ове године не 
праве мајице за продају, али остаје иста окрепа и медаље. Такође, постављено је питање да ли 
подизати цену котизације за Меморијал.  
 
4. Радове на маркирању стазе у Таванкуту треба реализовати након набавке потребног материјала у 
току јуна.  
 

Записничар: Марија Кнежевић                                                                                Председник: Зоран Вукманов 


