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 Традиција награђивања најбо-

љих студената у општини План-

диште наставља се и ове године. За 

добијање новчане награде, која ове 

године износи 50.000,00 динара, 

студенти са територије општине 

Пландиште требали су да имају 

просек студирања преко 8,5, да су 

редовни студенти на државним 

факултетима и да су са преби-

валиштем на територији општине 

Пландиште.  

 Ове године, критеријуме је 

испунио 21 студент којима је у суботу 

07. јула, у организацији кабинета председника 

Општине и канцеларије за младе у просторијама 

КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште, председник 

општине, Јован Репац уручио награде. Све-

чаном потписивању Решења о одобравању 

исплате новчаних награда најбољим 

студентима, поред Председника, присуствовали 

су Горан Доневски, заменик председника 

Општине, просветни инспектор Татјана 

Ђорђијевски и из Одељења за друштвене 

делантности и послова органа општине, 

Магдалена Тошић. 

 Председник општине је честитао свима на 

постигнутом успеху и рекао да се нада да међу 

њима има и оних који ће се након студија 

вратити да раде у општини Пландиште, где су 

увек потребни млади и добри кадрови. 

 Награђене студенте радује чињеница да 

Општина прати њихов рад и труд током 

школовања који сада и награђује.           @ 

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА „БАНАТСМАРТА“ 
 

 Од начелника Одељења за просторно планирање, 

урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, 

комунално стамбене послове, инспекцијске послове и 

пољопривреду, Милоша Манојловића и шефова служби овог 

Одељења сазнајемо да је у току реализација више пројеката. 

Највећи који се реализује јесте пројекат прекограничне 

сарадње који Општина Пландиште реализује са Општином 

Рекаш у Румунији под називом „Паметне урбане услуге кроз 

хомогени стандард квалитета у јавним инфраструктурама за 

већу енергетску ефикасност“. Енергетска ефикасност 

представља један од кључних приоритета развоја Европске 

уније. Део развојних активности који се спроводи унутар ове 

области односи се и на унапређење јавне расвете, где већина 

земаља бележи енормне губитке енергије. Општина 

Пландиште и Општина Рекаш, Република Румунија, закључиле 

су да се сусрећу са идентичним проблемима, као и да постоје 

бројне друге сличности између њих самих и у другим сферама 

друштвено-економског живота, те су тако покренуле 

иницијативу за решавање проблема неефикасног система јавне 

расвете.     
наставак на стр.3. 
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82. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ПОЉОПРИВРЕДА У ПРВОМ ПЛАНУ 

 Последња, 82. седница Општинског већа 

општине Пландиште одржана је у понедељак, 

06.08. 2018. године. Седницом је председавао 

председник Општине и Већа, Јован 

Репац. Пре усвајања дневног реда 

председник је предложио допуну са 

једном тачком, Предлог промене 

плана програма пословања ЈП „Полет“ 

Пландиште за 2018. годину у делу 

планиране инвестиције. Већници су 

укуно разматрали и одлучивали о 7 

тачака дневног реда. 

После усвајања записника са 

80. и 81. седнице Општинског већа 

Општине Пландиште већници су прво 

утврдили Предлог Одлуке о 

одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања на 

коришћење без надокнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини. У оквиру ове тачке 

је речено да се предлаже Скупштини општине 

Пландиште да донесе одлуку о одређивању 

надлежног органа за спровођење поступка давања 

на коришћење без накнаде пољопривредног 

земљишта у државној својини, где је дефинисано да 

је председник општине надлежни орган за 

доношење одлуке о давању на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној 

својини без надокнаде. 

 Чланови Већа су на 82. седници 

утврдили Предлог Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта Општине 

Пландиште којим се утврђује врста и 

обим радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљи-

шта општине Пландиште за 2018. 

годину. Већници су усвојили и 

Предлог Решења о образовању 

Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној 

својини са укупно 9 чланова. Што се тиче допунске 

тачке већници су једногласно усвојили измену 

Плана пословања ЈК „Полет“. 

Претпоследња и последња тачка су захтеви 

и молбе грађана, удружења и других правних лица 

а након тога и текућа питања.             Г.Р. 

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

ПАРАСТОС ЗА НАСТРАДАЛЕ И НЕСТАЛЕ У „ОЛУЈИ“ 

Од оснивања до данас, ЗУК „Никола Тесла“ 

Пландиште са пијететом гаји сећање на 

сународнике који су настрадали и нестали у 

операцији „Олуја“ августа 1995. године. Ове године 

навршилe су се 23 годинe од од прогона Срба из 

Хрватске са територије која је била под заштитом 

Уједињених нација. Поводом обележавања 

годишњице од прогона и страдања Срба Краји-

шника, у Пландишту је као свих година до сада 

оджан Парастос у храму Свети Рафаило Банатски 

који је служио Његово Преосвештенство Епископ 

Банатски Никанор са свештеницима, протојерејем 

Михајлом Вукотићем, протонамесником Неде-

љком Јанковићем, месним парохом. Након 

Парастоса, присутнима се обратио беседом Његово 

Преосвештенство и подсетио на сва страдања 

српског народа на тим просторима. Никола 

Везмар, председник ЗУК „Никола Тесла“ 

Пландиште у свом обраћању рекао је да је дан 

прогона и страдања Срба у операцији „Олуја“ 

најтрагичнији дан у новијој историји и да га Срби 

Крајишници достојно обележавају. 

Парастосу присуствовали представници 

Срба Крајишника, верници и одређени број 

мештана.       Г.Р. 



наставак са стр. 1. 

 

Општине Пландиште и Рекаш главни су 

партнери на ИПА пројекту (пројекту преко-

граничне сарадње) унапређења система јавног 

осветљења, укупне вредности 201.112.253,92 

динара, чији је основни циљ смањење потрошње 

енергије у систему јавног осветљења и смањење 

трошкова буџетских средстава за ове намене као и 

подизање нивоа свести о уштеди енергије и 

коришћењу обновљивих извора енергије. На основу 

постојеће пројектно-техничке документације 

предвиђено је да јавна расвета у централним 

градским улицама Пландишта буде у потпуности 

реконструисана, док у другим улицама постојећи 

извори светлости треба да буду замењени новим,  

на већ постојећим стубовима. 

У главним улицама: Војводе Путника, 

Карађорђева и Хајдук Вељкова, дизајнирана је 

потпуно нова јавна расвета. Осветљење ових улица, 

паркинга, пешачких и бициклистичких стаза је 

дизајнирано у складу са прописима и захтевима 

заштите животне средине. Разлог замене и 

реконструкције постојеће мреже јавне расвете, 

између осталог, јесте доказана ефикасност ЛЕД 

светиљки, које се одликују високом светлосном 

ефикасношћу, а њихова употреба има за резултат 

значајно смањену потрошњу електричне енергије у 

поређењу са конвенционалним изворима светлости 

и пружа значајан допринос у области заштите 

животне средине. Предметним радовима, поред 

наведеног, обухваћено је и успостављање 

контролног центра и његово опремање бежичним 

системом даљинског управљања, што ће омогућити 

даљинску дијагностику и управљање, тј. укључења 

и искључења светиљки, као и регулацију степена 

искоришћености. Радови на реализацији 

инвестиционог улагања у Општини Пландиште су у 

току, док се завршетак истих очекује до краја јула 

2019. године, а након израде неопходне 

документације са радовима ће се започети и у 

партнерској општини.                               

             M.M. 

 

*** 

 

РЕНОВИРАЊЕ ЗГРАДЕ У ДОМУ 

У СТАРОМ ЛЕЦУ 

 
 Захваљујући Канцеларији за управљање 

јавним улагањима у општини Пландиште је у току 

реализација још једног пројакта. Реч је о згради за 

смештај корискика Дома за душевно оболеле лица 

у Старом Лецу која се комплетно реновира, од 

темеља до крова. Радови на реновирању зграде су 

почели 31.07.2018. године и, према уговору, трају 

120 календарских дана.  Извођач радова је 

грађевинска фирма ДОО ГАТ из Новог Сада. 

Уговорена вредност радова је 48.975.734,90 динара. 

 

*** 

 

УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
  

 Општина Пландиште је учешћем на конкурсу 

Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, Нови Сад за доделу 

подстицајних средстава за уклањање дивљих 

депонија с пољопривредног земљишта, односно 

привођење намени пољопривредног земљишта на 

територији АП Војводине у 2018. години, добила 

одређена средства. Циљ конкурса је био уклањање 

комуналног, неопасног и инертног отпада 

одлаганог на дивљим депонијама лоцираног на 

пољопривредном земљишту у државној својини. 

Овај пројекат представља наставак решавања 

проблема неадекватног одлагања отпада, уклањање 

дивље депонијa. Укупна вредност пројекта је око 

2.000.000 динара, учешће Покрајинског 

секретаријата је 30%, док је учешће Општине у 

пројекту 70 %. Планирано је чишћење дивљих 

депонија на територији општине Пландиште. Све 

пројектом планиране активности ослањају се 

директно на побољшање организације, унапређење 

система управљања отпадом. Главни резултат 

пројекта је унапређење квалитета живота 

становника општине Пландиште, базирано на 

принципима одрживог развоја, са неколико посебно 

значајних аспеката: развој општине као чисте 

незагађене животне средине.  Локална самоуправа 

посебан акценат ставља на заштиту животне 

средине, а један од видова спровођења ове праксе 

јесте чишћење дивљих депонија и ревитализација 

тог простора. У последњих годину и по дана 

очишћено је неколико десетина дивљих депонија на 

територији наше општине, а неке од тих депонија 

налазиле су се у самим насељима. Нажалост, многе 

од тих депонија врло брзо су поново напуњене 

отпадом и смећем.  

Екологија је битан сегмент у развоју, не 

само што показује какви смо људи, већ и утиче на 

наше здравље и просперитет локалне заједнице. 

Зато поведимо рачуна о животној средини.         

               Н.Б. 

*** 

С Т Р А Н А  3  

И З   Р А Д А   О П Ш Т И Н С К Е   У П Р А В Е 

 У име Локалне самоуправе молимо грађане 

наше општине да сви заједно поведемо рачуна о 

прављењу, односно чишћењу дивљих депонија, јер 

депонијама није место поред пољопривредних 

култура, а посебно не у насељима. 



ПРОСЛАВА ПЕТРОВДАНА У ВЕЛИКОМ ГАЈУ 

ЗА СЛАВУ БОГАТ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ 

Мештани Великог Гаја задњих пар година 

искрено желе да своју Месну и храмовну славу 

„Свети Петар и Павле“, у народу познату као 

„Петровдан“, славе као некад. А то значи да на тај 

дан у месту буде пуно гостију, да ниједна кућа не 

буде празна, да се осети радост славе. У 

организацију више манифестација поводом 

Петровдана у Великом Гају, и ове године се 

укључила и омладина што је свакако био добар 

знак да сви желе да прослава сеоске славе буде као 

некад. Поводом Петровдана, Гајчани су 

организовали „Котлијаду“ на којој се такмичило 

преко 20 - так котлића. Такмичарске екипе 

искористиле су прилику да се након завршеног 

такмичења друже са пријатељима и родбином. 

Организована су и два турнира у малом фудбалу, за 

сениоре и млађе. 

На сам дан Славе, одржана је Литургија а у 

поподневним сатима и концерт КУД-а „Јасен“ са 

гостима. Управа КУД-а је прихватила предлог 

уметничког руководиоца и кореографа, Ратке 

Чикаре, да овогодишњи концерт буде богатији и да 

се разликује од досадашњих тако да су посебно за 

ову прилику, у госте позвали КУД „Росоман“ из 

Македоније. Поред сва три ансамбла домаћина и 

гостију из Македоније у културно уметничком 

програму који је трајао два сата, наступали и ГКУД 

„Лаза Нанчић“ из Вршца и КУД-ови „Бранко 

Радичевић“ из Уљме, „Сети Сава“ из Средишта 

„Николаје Балческу“ из Барица, „Младост“ из 

Велике Греде и „Вук Караџић“ из Пландишта. 

Пре почетка концерта, кроз центар села је био 

дефиле 250 фоклораша, што до тада није виђено у 

Гају. Слику богате поворе Гајчани ће засигурно 

дуго памтити. 

У центру села, Удружење жена „Аскурђела 

бела пчела“ из Гаја и „Јефимија“ из Пландишта 

изложили су своје рукотворине. И угоститељи су се 

потрудили да и у њиховим локалима све буде по 

мери сеоске Славе.     Г.Р. 

АКТИВНОСТИ КОЦ-а “ВУК КАРАЏИЋ“ 

ОТОВОРЕНИ УМЕТНИЧКИ АТЕЉЕ 

У организацији КОЦ-а "Вук Караџић" из Пландишта од 28.06.2018 - 30.06.2018 год. одржан је  

“Отворени уметнички атеље" испред ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пландишту.Учешће су узели уметници 

из Пландишта као и деца која похађају поменуту школу... 

С Т Р А Н А  4  



С Т Р А Н А  5  

 Једна од активности пројекта прекограничне 

сарадње „Заједно за инклузивну заједницу“ РОРС 

17, који општина Пландиште успешно реализује 

био је и заједнички камп за децу основношколског 

узраста из општине Пландиште, општине Балок и 

Ливезиле у Румунији. 

 По петоро деце из сваке основне школе у 

општини Пландиште са једним пратиоцем, 

боравило је у периоду од 6. јула до 13. јула у 

одмаралишту „Casa ecologica“ на 1,5 км од 

најстарије бање у Румунији, Бањи Херкулане. На 

кампу су били ученици виших разреда (од 5. до 8.) 

са пратиоцима, Михај Микша (ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Пландиште), Зорица Германац (ОШ 

“Јован Стерија Поповић“ Велика Греда), и 

Александар Стојановски (ОШ “Јован Јовановић 

Змај“ Хајдучица).  

Упознавање и прилагођавање ученика 

почело је већ првог дана кампа. Сви су желели да се 

друже и боље упознају и сами почели да се сналазе 

како би пребродили језичку баријеру. Почели су 

једни друге да уче језик а увелико се користио и 

google преводилац. Језик спортсих такмичења, 

плеса и песме, није требало преводити. 

У преподневним сатима, деца су била 

анимирана разним едукативним, логичким и 

моторичким играма. Подељени у 6 мешовитих 

група, трудили су се да се што боље разумеју јер су 

игре биле такмичарског карактера. Пратиоци деце 

из општине Пландиште, учитељи и професори 

одлучили су се да припреме спортско забавне игре 

за децу. Поподне је било одређено за разоноду и 

купање у базену који је одмаралиште 

имало. У вечерњим сатима, 

организоване су журке и плес. 

Један дан је био намењен посети 

Бањи Херкулане и седишту 

Националног парка након чега су 

деца обишла саму бању која је 

најстарија у Румунији. Први извори 

термалне и лековите воде откривени 

су у 2. веку и од тада се користе. 

Организатори кампа и домаћини су 

направили логорску ватру последње 

вечери око које су се певале химне 

група, на српском и румунском. У 

повратку, на предлог менаџера пројекта, 

Себастиана Биланина, сви учесници кампа су 

дошли до статуе Децебала, последњег краља 

Дачана цара која је исклесан у стени у Ђердапској 

клисури. Камп је свакако био искуство које ће 

малишани дуго памтити.    

АКТИВНОСТ ПРОЈЕКТА „ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“ 

55 ДЕЦЕ У БАЊИ ХЕРКУЛАНЕ 

Г.Р. 

20. МЕМОРИЈАНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „ДУШАН ДУДА ГРАОВАЦ“ 

ПОБЕДИЛА ЕКИПА ТИП-ТОП-а 
 На овогодишњем Меморијаном турниру у малом 

фудбалу који се одржава у спомен на Душана Дуду Граовца, 

дугогодишњег успешног фудбалера и тренера ФК 

„Граничар“ из Милетићева који је имао успешну каријеру у 

прволигашким и друголигашким клубовима, учествовало је 

6 екипа. Најбројније су биле екипе домаћина, 4, једна је 

била из Пландишта и једна екипа је била из Маргите. Ове 

године, најбоља је била екипа „Тип-Топ-а“ из Пландишта. 

 О самом Турниру који се у континуитету одржава 20 

пуних година, Радомир Рајо Марјановић, председник Клуба 

је рекао да су га ове године подмладили и да ће убудуће 

турнир играти омладинци. 



С Т Р А Н А  6  

АКО СТЕ ПРИПАДНИК НЕКЕ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, 

ИСКОРИСТИТЕ ПРАВО И УПИШИТЕ СЕ 
У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК 

Министарство државне управе и локалне 
самоуправе позвало је припаднике и припаднице 
националних мањина, који испуњавају опште 
услове за стицање бирачког права у Републици 
Србији, да се упишу у Посебан бирачки списак и 
тиме стекну право да бирају и буду бирани на 
изборима за националне савете националних 
мањина који ће бити одржани на јесен ове године. 

Избори ће бити расписани средином 
августа, а Закон о националним саветима 
националних мањина и његове недавно усвојене 
измене и допуне прецизно дефинишу читаву 
процедуру, која је оцењена транспарентном и 
демократичном од стране свих заинтересованих у 
овом процесу. МДУЛС истиче да су национални 
савети тела која најефикасније остварују Уставом 
гарантована мањинска права на самоуправу у 
образовању, култури, информисању, употреби 
језика и писма. 

За упис у бирачки списак неопходан је 
лични захтев грађана, што практично значи да без 

личног ангажмана припадница и припадника 
националних мањина у читавом процесу та права 
неће моћи да буду остварена у пуној мери. 

Бирач се уписује на посебном обрасцу који, 
у писаној форми, подноси општинској, односно 
градској управи према месту пребивалишта.  

МДУЛС подсећа и да од броја уписаних у 
посебне бирачке спискове зависи и да ли ће 
одређени национални савет бити биран на 
непосредним или електорским изборима.  

 Министарство државне управе  
и локалне самоуправе 

Захтев за упис и брисање из Посебног бирачког 
списка и проверу уписа у Посебном бирачком списку 
можете преузети на:  
- сајту Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs на 
страници УСЛУГЕ са леве стране у делу ПОСЕБАН 
БИРАЧКИ СПИСАК или 
- директно преко линка: http://plandiste-opstina.rs/usluge/
posebni-biracki-spisak/ 
- у Општинској управи општине Пландиште, 
канцеларија број 1. радним данима од 07,00 до 15,00 
часова. 

 Општинска управа Пландиште 

 У периоду од 12. до 18. јула 2018. године у 
Хајдучици је одржан међународни камп младих 
волонтера Црвеног крста из неколико суседних 
земаља. У овом кампу учествовало је 23 млада 
волонтера Црвеног крста, узраста од 13 до 26 
године, из следећих организација: Црвени крст 
Решица (Румунија), Црвени крст Софија и Габрово 
(Бугарска), Црвени крст Битола (Македонија) и 
Црвени крст Крагујевац и Пландиште из Србије. 
 Тема кампа била је „Млади у активностима 

Црвеног крста“, а циљ кампа био је представљање 
занимљивих програма и акција које млади 
волонтери реализују у својим Националним 
друштвима, размена добрих идеја, искустава и 
утицај младих на савременији приступ у 
реализацији традиционалних активности Црвеног 
крста, препознавање потреба и осмишљавање 
нових активности као и утицај младих на позитивне 
промене у Црвеном крсту. 

Током кампа млади волонтери су имали 
прилику да презентују један или два програма 
(пројекта), за које имају добра искуства из праксе и 
које желе да препоруче и младима из осталих 
организација. Млади волонтери Црвеног крста 
Крагујевац и Пландиште су поред локалних 
активности презентовали и два национална 

програма Црвеног крста Србије: Програм 
„Промоција хуманих вредности“ и „Борба против 
трговине људима“. 

 Поред представљања програма и 
активности Црвеног крста, млади волонтери су 
имали обавезу да спреме националну вечеру за све 
учеснике и представе земљу из које долазе кроз 
музику и игру. 

Поред радног дела, током кампа су 
реализоване и забавне активности чији су 
реализатори били два млада волонтера Црвеног 
крста Пландиште, који су у Републици Чешкој 
прошли обуку за вођење кампова за младе. Током 
боравка у Хајдучици млади волонтери су посетили 
дворац Капетаново, каштел у Хајдучици (у којем су 
се након тога три дана одржавале презентације 
учесника кампа), обишли су Вршац и посетили 
Катедралу. 

МЕЂУНАРОДНИ КАМП МЛАДИХ ВОЛОНТЕРА ЦРВЕНОГ КРСТА 

http://www.plandiste-opstina.rs
http://plandiste-opstina.rs/usluge/posebni-biracki-spisak/
http://plandiste-opstina.rs/usluge/posebni-biracki-spisak/


С Т Р А Н А  7  

 На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018) , 

члана 55 става 3. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 25/2017), члана 

39 Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2018), а у вези 

са чланом 4 Правилника о финансирању трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине Пландиште у 

домовима ученика („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018), Општинска управа Пландиште, дана 03.08.2018. 

године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА 

 

I 

 Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за доделу помоћи за финансирање трошкова смештаја ученика 

средњих школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика.  

 Средства за финансирање помоћи обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист 

општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018) у оквиру Програма 10 Средње образовање, ПА 0001 – Функционисање средњих 

школа, раздео 4, глава 2, програмска класификација 2003-0001, функција 920, позиција 115, економска класификација 472. 

 Циљ позива: Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих који живе у 

тешким условима.  

 Сврха: Обезбеђивање помоћи за финансирање трошкова смештаја социјално угрожених средњошколаца. 

 Услови: Право на учешће по овом Позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине Пландишта 

који су остварили право на смештај у домовима ученика, а који су у систему социјалне заштите. 

 Општи услови: 

 Да имају пребивалиште на територији општине Пландиште 

 Да су  редовни  ученици средњих школа и 

 Један или више од посебнихуслова: 

 Да су корисници новчане социјалне помоћи 

 Да су корисници туђе неге и помоћи 

 Да су деца са инвалидитетом  

 Да су деца без родитељског старања  

 Деца чији су родитељи инвалиди  

 Деца из ризичних породица-насиље у породици 

 Да се изненада нађу у стању социјалне потребе (тежа болест, смрт родитеља, елементарне непогоде и слично) 

 

II 

 Подносилац пријаве доставља следећу документацију:  

 Доказ о пребивалишту (потврда из Полиције, очитана лична карта или копија пасоша)  

 Потврда из школе (може и копија потврде) 

 Доказе  из члана II од тачке 3 до 9. 

 Уколико подносилац пријаве не достави доказ из члана II тачка 1 и од тачке 3 до 9 Општинска управа општине 

Пландиште,  прибавиће исте по службеној дужности.  

 

III 

Пријава на Позив за доделу помоћи за финансирање трошкова смештаја ученика средњих школа са подручја општине 

Пландиште у домовима ученика са документацијом доставља се до 7. септембра 2018. године. 

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу неће бити разматране. 

Пријаве на Позив из става 1. овог члана подносе се непосредно Општинској управи Пландиште, у Услужном центру 

(Писарници) или путем поште на адресу Општинска управа Пландиште, В. Путника 38, 26 360 Пландиште, са назнаком „За 

финансирање трошкова смештаја у домовима ученика“. 

 

IV 

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу за друштвене делатности и послове органа 

општине, Канцеларији за младe, В.Путника 38 Пландиште, канцеларија број 2 или на број телефона 062/8098616. 

 

V 

О праву на доделу помоћи одлучује надлежно одељење Општинске управе општине Пландиште на основу доказа из 

члана II и мишљења Центра за социјални рад Пландиште. 

 

VI 

Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу општине www.plandiste-opstina.rs 

 

 

Република Србија –АПВ 

Општина Пландиште 

Општинска управа 

Број: 451-22/2018-IV 

Пландиште, 03.08.2018. 

E-mail: office@plandiste-opstina.rs  

              www.plandiste-opstina.rs 

 

Начелница Општинске управе  

    Aлександра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 

http://www.plandiste-opstina.rs
mailto:office@plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs


На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018), члана 55 става 4. Одлуке о 

социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број 25/2017), члана 39 Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 

8/2018), члана 2 Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза 

редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који 

свакодневно путују од места становања до места школе за период септембар – 

децембар 2018. године („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018), 

а у вези са чланом 4 Правилника о финансирању дела трошкова превоза 

ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине 

Пландоиште“, број 15/2018), Општинска управа Пландиште, дана 03.08.2018. 

године, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА 

ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ 

I 

Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за доделу помоћи за 

финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са подручја 

општине Пландиште који свакодневно путују. 

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету 

општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, 

број 35/2017 и 8/2018) у оквиру Програма 10 Средње образовање, ПА 0001 – 

Функционисање средњих школа, раздео 4, глава 2, програмска класификација 

2003-0001, функција 920, позиција 116, економска класификација 472. 

Циљ позива: Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих 

младих у друштву.  

Сврха позива: Обезбеђивање регресираних карата за превоз средњошколаца 

који свакодневно путују места становања до места школе. 

Услови: Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици 

средњих школа са подручја општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путује 

од места становања до места школе. 

II 
Подносилац пријаве доставља следећу документацију:  

Доказа о пребивалишту (потврда из Полиције, очитана лична карта или копија 

пасоша) и 

Потврде из школе (може и копија потврде) са уписаном релацијом путовања. 

Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту Општинска 

управа општине Пландиште прибавиће исти по службеној дужности.  

III 
Регресирање ће се вршити на следећи начин: 

1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5000,00 динара од 

цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст 

који даје овлашћени превозник, за све релације са суседним општинама 

(Вршац, Алибунар, Сечањ). 

2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4000,00 динара од 

цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст 

који даје овлашћени превозник, за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-

Алибунар. 

3. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене 

коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који 

даје овлашћени превозник, за све релације ван суседних општина (Београд, 

Панчево, Зрењанин...). 

IV 

Пријава за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи – регреса са 

документацијом доставља се најкасније до 07. септембра 2018. године. 

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу 

неће бити разматране. Пријава на Позив из става 1. овог члана подноси се 

непосредно Општинској управи Пландиште, у Услужном центру (писарници) 

или путем поште на адресу Општинска управа Пландиште, Војводе 

Путника 38, 26360 Пландиште, са назнаком „За регерсирање месечних 

карата средњошколаца“. 

V 
За додатне информације у вези са Позивом можете се обратити Одељењу за 

друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, 

Војводе Путника 38, Пландиште, канцеларија број 2 или на број телефона 

062/8098616. 

VI 

Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу општине 

www.plandiste-opstina.rs. 

 

Република Србија – АПВ 

Општина Пландиште 

Општинска управа 

Број:451-23/2018-IV 

Пландиште, 03.08.2018. године 

E-mail: office@plandiste-opstina.rs  

 www.plandiste-opstina.rs 
 

                                                    Начелница Општинске управе 

                     Александра Одавић Мак, дипл. правник с.р. 

С Т Р А Н А  8  

На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени 

лист општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018), члана 55 става 4. 

Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“, број 25/2017), члана 39 Одлуке о организацији 
Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“, број 8/2018) члана 2 Решења о утврђивању висине 

регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са 
подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места 

становања до места школе за период септембар – децембар 2018. године 

(„Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018), а у вези са чланом 
4 Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих 

школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине 

Пландоиште“, број 15/2018), Општинска управа Пландиште, дана 
03.08.2018. године, расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА 

ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ 

ПУТУЈУ 

I 

Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за доделу помоћи 
за финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са 

подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују. 

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету 
општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине 

Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018) у оквиру Програма 10 Средње 

образовање, ПА 0001 – Функционисање средњих школа, раздео 4, глава 
2, програмска класификација 2003-0001, функција 920, позиција 116, 

економска класификација 472. 

 

Циљ позива: Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих 

младих у друштву. 

 

Сврха позива: Обезбеђивање регресираних карата за превоз 

средњошколаца који повремено/викендом путују до средњих школа. 

 

Услови: Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици 

средњих школа са подручја општине Пландишта који ПОВРЕМЕНО/
ВИКЕНДОМ путује од места становања до места школе. 

II 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију: 
Доказ о пребивалишту (потврда из Полиције, очитана лична карта или 

копија пасоша) и 

Потврде из школе (може и копија потврде) са уписаном релацијом 
путовања. 

Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту 

Општинска управа општине Пландиште  прибавиће исти по службеној 
дужности.  

III 

Висина регресирања је 30% од цене повремених/викенд карата које 
наплаћује овлашћени превозник.  

IV 

Пријава за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи – 
регреса са документацијом доставља се до 07. септембра 2018. године. 

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису поднете на утврђеном 

обрасцу неће бити разматране. Пријава на Позив из става 1. овог члана 
подноси се непосредно Општинској управи Пландиште, у Услужном 

центру (писарници) или путем поште на адресу Општинска управа 

Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште, са назнаком „За 

регерсирање повремених/викенд карата средњошколаца“. 

V 

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу 
за друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за 

младе, Војводе Путника 38, Пландиште, канцеларија број 2 или на број 

телефона 062/8098616. 

VI 

Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу општине 

www.plandiste-opstina.rs. 
 

Република Србија – АПВ 

Општина Пландиште 

Општинска управа 

Број: 451-24/2018-IV 

Пландиште, 03.08.2018. године 

E-mail: office@plandiste-opstina.rs  

              www.plandiste-opstina.rs  

 
       Начелница Општинске управе 

                                                   Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 

http://www.plandiste-opstina.rs
mailto:office@plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
mailto:office@plandiste-opstina.rs
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У интезивној пољопривредној производњи 

примена хемијских препарата је честа, а како би се 

смањило загађивање природе веома је важно да се 

њихова амбалажа адекватно уклони. Општина 

Пландиште заједно са Удружењем СЕЦПА, као и 

представницима “Агрозавода” доо Вршац, дана 02. 

јула 2018. године организуовала је акцију 

сакупљања амбалажног отпада од средстава за 

заштиту биља компанија: Адама, БАСФ, Баyер, 

Белцхин и Сyнгента. На територији општине 

Пландиште сакупљено је од око 30 пољопри-

вредних произвођача. 

У местима Пландиште, Хајдучица, Велики 

Гај и Јерменовци организовани су пунктови, где су 

у тачно одређеном времену пољопривредни 

произвођачи доносили амбалажни отпад. 

Амбалажни отпад средстава за заштиту биља 

представља потенцијални ризик по здравље 

људи и животну средину уколико се са њиме не 

управља на адекватан начин. У том смислу, 

неопходно је применити адекватан систем у свим 

фазама управљања овим амбалажним отпадом, 

почев од адекватног сакупљања, преко транспорта, 

складиштења и третмана, до адекватног одлагања 

односно уништавања. 

За преузимање овог отпада задужени су 

овлашћени оператери ангажовани од СЕЦПА 

чланица, који се старају да се након преузимања од 

пољопривредника, 

транспорт, скла-

диштење, третман 

и одлагање спро-

веде на адекватан 

начин у складу са 

прописима, а све 

трошкове везано 

за сакупљање и 

збрињавање овог 

отпада сносе чла-

нице СЕЦПА. 

На овај на-

чин амбалажни 

отпад од средстава 

за заштиту биља 

збрињава се на 

прописани начин 
и обезбеђује да не 

дође до угро-

жавања здравља и 

животне средине његовим бацањем на њиве и 

утрине, реке, потоке и канале или у комунални 

отпад, закопавањем, спаљивањем на отвореном и 

сл. 

Оно шта треба посебно нагласити је да све 

док се остаци пестицида не уклоне са ње ова 

амбалажа представља потенцијалну опасност. Због 

тога је од суштинског значаја да пољопривредници 

правилно исперу амбалажу непосредно након 

њеног пражњења, чувају је на безбедном месту на 

свом имању и предају је овлашћеном оператеру на 

месту сакупљања у заказано време ради адекватног 

збрињавања. 

У регионима у којима се реализује овај 

пројекат, пољопривредни произвођачи постају 

савеснији и предају квалитетнију и боље 

припремљену амбалажу. Из године у годину се 

примећује све већа заинтересованост и бољи одзив, 

али ово је нешто на чему још треба радити, 

првенствено кроз едукацију пољопривредних 

произвођача, рекла је Наташа Боројевић, шефица 

службе за урбанизам, грађевинарство и заштиту 

животне средине. 

                                            Г.Р. 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ И УДРУЖЕЊЕ СЕЦПА  

ОРГАНИЗОВАНО САКУПЉАЊЕ АМБАЛАЖЕ ОД СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

ПОДЕЉЕНЕ УПЛАТНИЦЕ ЗА ТРЕЋУ РАТУ ПОРЕЗА 
У Одсеку локалне пореске администрације Општинске управе општине Пландиште зaдовољни су 

приливом средстава од наплате пореза на имовину до сада. Подсећамо да је друга рате била до 
15.05.2018. године. По речима шефа Одсека, Александра Савкова, у општини Пландиште укупни приходи 
за локану самоуправу су наплаћени у износу од 77%, што je зa 10% више него прошле године. Што се 
тиче наплате пореза на имовину за физичка лица, био је у проценту од 84% а за правна лица 70% што је 
на завидном нивоу. За трећу рату пореза која доспева 15.08.2018. године, одштампано је 4408 уплатница. 
У Одсеку Локалне пореске администрације кажу да и до краја године очекују да правна и физичка лица 
буду ажурни у плаћању, као и до сада. 



АКТИВНОСТ УДРУЖЕЊА МАКЕДОНАЦА “БИСЕРИ“ 

ЗАЈЕДНО СА ПРИЈАТЕЉИМА ОБЕЛЕЖИЛИ ИЛИНДЕН 

С Т Р А Н А  1 0  

 Удружење Македонаца „Македонски бисери“ је уз пријатеље, госте и своје 

чланове и ове године обележило македонски национални празник “Илинден“. 

Македонска национална заједница у општини Пландиште редово, сваке године на 

пригодан и примерен начин обележава национални празник „Илинден“. И ове године је 

за све присутне организован рецитал на којем су се читале песме посвећене 

национално празнику, „Илиндену“ али су у знак сећања на песника пореклом из 

Пландишта, Живка Стојановског, читае и песме из његове последње збирке песама. 

Присутне чланове удужења и госте у име органзатора су оздравили чланови 

Организационог одбора за прославу „Илиндена“ који су говорили и о значају 

обележавања, за њих, највећег празника. Вредне руке чланица Удружења“ Македонски 

бисери“ побринуле су се за трпезу са македонским специјалитетима који се увек нађу 

на прославама и дружењима овог Удружења. 

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА И ПЕНЗИОНЕРА ОПШТИНЕ 

ПРОСЛАВА КРСНЕ СЛАВЕ 

Удружење инвалида рада општине 

Пландиште и ове године је прославило своју крсну 

славу, Благу Марију – Марију Магдалену. Ово 

Удружење је на иницијативу некадашње чланице 

Извршног одбора Актива жена, Јулијане Грујеску, 

Славу почело да обележева пре тринаест година. 

Благу Марију су изабрали за Крсну славу јер је она 

била Исусова ученица која га је пратила и слушала 

његове проповеди а касније је помагала светом 

Јовану Богослову у проповедању Јеванђеља. 

Председница Удружења, Славица Цветићанин је 

пре резања славског колача поздравила све 

присутне госте којих је ове године било око 200. 

Уобичајено на сусретима Удужења инвалида рада 

јесте да домаћина поздраве и представници 

удружења који тога дана били гости, па је тако 

било и у Пландишту. Свим гостима, председница је 

уручила захвалнице. На прослави Крсне славе 

пландиштанских инвалида рада био је Станко 

Нинчевић, заменик председника Савеза инвалида 

рада Србије и члан Извршног одбора Савеза 

инвалида рада Војводине. Резање славског колача 

обавио је месни парох, Недељко Јанковић у 

присуству бројних гостију  међу којима су били 

пријатељи из Дете у Румунији, представници 

Асоцијације пензионера „Сениори“ са којима се 

пландиштански инвалиди рада друже већ пуних 

седам година. У име гостију из Румуније, домаћине 

је поздравио Александар Војкулеску, председник 

пензионера из Дете који је захвалио домаћинима на 

позиву и изразио задовољство због сарадње и 

пријатељства које је успостављено и траје већ пар 

година. 

Овогодишња кума Славе била је Зорица 

Димовски. Кумство за наредну годину преузела 

Косовка Матијевић, члан Удружења инвалида рада 

и пензионера општине Пландиште. 



УСПЕШНО ЗАВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ЗА ПОЈАСЕВЕ 

С Т Р А Н А  1 1  

Један број такмичара карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште имао је полагање за појасеве 

15.06.2018. године, пред пуном биоскопском салом у Пландишту за појасве је полагало 42 кандидата који 

су успешно положили за звања и при том приказали висок ниво техничке и физичке припремљености. 

Кандидати су положили за следеће појасеве: 

Жути појас II трака: Екатарина Гајић, Тумбул Денис, Калина Јакишић, Обрадовић Огњен, 

Мркобрада Андреј, Милошевић Вук, Никола Никшић, Тамара Ангеловски, Алексић Андрееа, Агатоновић 

Милош, Миловановић Лара. 

Жути појас I трака: Мајкић Уна, Везмар Вања, Арон Пинтер, Андрија Нистор, Томић Љиљана, 

Рокнић Драгана, Вучетић Ксенија, Колевски Никола, Леонтијевић Лана, Киш Оливер, Мунћан Андреј, 

Брезичанин Лазар, Боц Тамара. 

Жути појас: Леонтијевић Урош, Радека Јаков, Русић Стефан, Србиновски Петар, Михалков 

Владимир. 

Оранж појас I трака: Цветићанин Огњен, Бекић Марија, Јон Винето. 

Оранж појас: Ивановски Анабела. 

Зелени појас I трака: Марија Куневски, Момчиловић Александар, Рокнић Ксенија, Матијевић 

Вукашин, Матијевић Андреј. 

Зелени појас: Мајкић Тамара. 

Плави појас: Јовановић Невена, Јовановић Александра, Гроздановски Тамара. 

По завршетку полагања за појасеве такмичари карате клуба настављају са интензивним базичним 

припремама за предстојеће активности које их очекују. 

                Тренер 

              Карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште 

                    Мајкић Зоран 

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ  

ОПШТИНСКИХ УПРАВА СРБИЈЕ У КЛАДОВУ 

 

ОПШТИНСКИ АТЛЕТИЧАРИ ОСВОЈИЛИ ЗЛАТО 
 

 На овогодишњим Синдикалним спортским сусретима 

Општинских управа Србије које су одржали у Кладову у периоду од 

27.06. до 01.07.2018. године, екипа Општинске управе Пландиште 

вратила се са освојеном златном медаљом у трчању на 100 метара. 

Медаљу је освојио, као и претходне 3 године, Радован Селаковић. 

Радован је тачно пре три године постао члан екипе пландиштанских 

општинара и од тада до данас, редовно, на овим сусретима осветла 

образ Екипи и Општинској управи општине Пландиште. У трци, крос 

на 1000 м, Радован је ове године стигао четрврти, како каже, за мало 

је измакла бронза. У такмичењу из атлетике, екипа спортиста аматера 

из Општинске управе Пландиште пласирала се на 6 место у 

конкуренцији 25 екипа из целе Србије. 

 Ове године, „Пландиштански општинари“ такмичили су се и у 

пикаду, одбојци и стрељаштву.                       

Г.Р. 



ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

ШАХИСТА 
 

 Половином маја су стартовала шаховска 

такмичења у оквиру Војвођанских лига. На 

отварању сезоне, помало и изненађујуће, уследили 

су одлични резултати наших шахиста. Након пет 

одиграних кола са две победе, два ремија и једним 

поразом Пландиштанци заузимају високо четврто 

место. До краја сезоне очекујем да ћемо поновити 

резултате из претходних неколико година односно 

остварити пласман у самом врху табеле - истакао је 

председник ШК "Слога" из Пландишта Душан 

Петровић. 

 Током летњих месеци ШК "Слога" очекују 

додатне активности у виду организације Мемо-

ријалног турнира "Душан Шипка" и 

традиционалног турнира у брзопотезном шаху 

поводом обележавања Месне и храмовне славе 

Свети Рафаило Банатски у Пландишту. Други део 

првен-ства почиње 9-ог септембра мечевима 6 кола.

                                       puggia                            

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 10. август 2018. година VI, Троброј 65-67. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ 

 Спортске игре младих за Србију одржане су 

у периоду од 07. маја до 29. јула 2018. године, на 

више локација у Србији, у организацији Удружења 

за спорт и рекреацију Спортске игре младих. 

 Спортске игре младих представљају највећу 

манифестацију за децу и омладину на овим 

просторима, чији је основни циљ промоција 

здравог начина живота и пријатељства. Спортске 

игре младих дужи низ година, омогућава 

бесплатно учествовање основцима из Републике 

Хрватске, Босне и Херцеговине и Републике 

Србије у десет спортских дисциплина. Идеја је 

расла из године у годину и Игре су постале 

препознатљив бренд који се данас развија у 

земљама региона поставши највећа манифестација 

аматерског спорта у Европи призната од 

Међународног Олимпијског комитета. 

 Циљ Спортских игара младих је окупљање 

што већег броја деце и младих како би они на 

којима свет остаје, дружењем кроз спорт и забаву, 

заједно са младима из региона развијали своје 

друштвене вредности.  

 Четврти пут су ове игре одржане у Панчеву 

и ово је најмасовније такмичење у овом граду. 

Трибине су биле пуне, а за девет спортских 

дисциплина било је пријављено 1000 учесника. 

 По први пут своје представнике имала је и 

Општина Пландиште коју су представљали дечаци 

ОШ "Доситеј Обрадовић" у малом фудбалу као 

победници Општинског односно другопласирани 

са Окружног школског такмичења. 

 Државно финале Спортских игара младих за 

Србију биће одржано током јула месеца у 

Београду. Победници Државног финала 

обезбедиће себи место на Међународном финалу 

које се у августу организује у Сплиту.     puggia 

С П О Р Т С К И  
К А Л Е Н Д А Р  

 
А В Г У С Т 

 
ФУДБАЛ 

 

 
Војвођанска лига – Исток 
 
25.08.2018. 17:00h 
Пландиште: Слога – Војводина 1928 (Перлез) 
 
Друга ЈБПФ лига – Исток 
 
26.08.2018. 17:00h 
Хајдучица: Хајдучица – Полет (Избиште) 


