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 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД КОРОНА ВИРУСА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

НОВЕ МЕРЕ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

(наставак на стр. 2) 

Од тренутка проглашења Ванредног 
стања у земљи због пандемије корона вирусом, 
Општински штаб за ванредне ситуације одржао 
је три ванредне седнице (16, 20. и 24. марта 
2020. године) и увео Превентивне мере заштите 
становништва на територији општине 
Пландиште. 

Уведено је 24-часовно дежурство свих 
седам дана у недељи. Контакт особе за ово 
дежурство су: Раде Митровски, секретар Цвеног 
крста Пландиште (моб. 065/861 - 8620) и Дејан 
Велевски, командир Ватрогасно спасилачке 
јединице Пландиште (тел. 013/861 - 031). 
Командант и сви чланови Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Пландиште 
свакодневно обављају своје професионалне 
задатке, прате актуелну ситуацију и у 
непрестаном су контакту, а тако ће бити и 
убудуће.  

У Општинској управи телефони за 
пријем позива грађана су: 013/861 - 033 и 
013/862 - 166 и отворени су у периоду од 07:00 
до 15:00 часова, сваког радног дана. 
Становништво општине Пландиште све 

потребне информације може добити и преко 
званичног сајта општине Пландиште 
www.plandiste-opstina.rs. 

У сарадњи са Општинском управом, 
Црвени крст Пландиште формирао је Инфо 
центар за давање потребних информација и 
пружања помоћи у снабдевању основним 
животним намирницама и лековима особама 
које су старије од 70 година и хроничним 
болесницима који живе сами и немају породицу 
која може да им пружи потребну подршку. 
Инфо центар ради сваког дана у времену од 
08:00 до 16:30 часова, а бројеви телефона на 
које се могу добити потребне информације су: 
013/861 - 862, 013/861 - 210 и 19920. 

Сви запослени у Дому здравља ''1. 
Октобар'' Пландиште, почев од 16.03.2020. 
године до даљег, дежурају 24 сата дневно. На 
званичном сајту општине Пландиште објављени 
су сви контакт телефони који су доступни 24 
часа, а на које се могу добити обавештења и 
потребне информације као и савети без преке 
потребе доласка у здравствену установу. 
 

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ЦВЕЋЕ ЗА ПОГИНУЛЕ У БОМБАРОДВАЊУ 

Сваке године, након НАТО бомбаровања 
које је Србија доживела 1999. године, 24. марта 
делегација Удружења ратних војних инвалида 
општине Пландиште у Пландишту и Великој 
Греди у присуству породица  полаже цвеће на 
спомен плоче у погинулих у бомбардовању. 

Тако је било и ове године када су 
представници Општине, Горан Доневски, 
заменик и Душан Ћурчић, помоћниик 
председника општине Пландиште заједно са 
Славком Русићем и Јовом Јованчевићем 
председником и потпредседником Удружења 

ратних војних инвалида општине Пландиште 
положили венце на спомен плоче, Саше 
Јоргована из Пландишта који је погинуо као 
редован војник и Јована Тепавца, старијег 
водинка прве класе из Велике Греде. 

Због забране окупљања која је уведена 
појавом пандемије корона вирусом, ове године 
су приликом полагања венаца били присутни 
само пар чланова Удружења ратних војних 
инвалида и најужи чланови породица погинулих 
на које је општина Пландиште изузетно поносна. 

http://www.plandiste-opstina.rs
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 Уведено је дежурство 
запослених без рада са 

странкама у ПУ ''Срећно детињство'', КОЦ ''Вук 
Караџић'' и Народној библиотеци Пландиште. 

Општински штаб за ванредне ситуације је 
20.03.2020. године формирао Кризни штаб општине 
Пландиште који броји 9 чланова. 

Општинска управа општине Пландиште 
ради у времену од 07:00 сати до 13:00 сати без рада 
са странкама. Начелник Општинске управе 
Пландиште омогућио је рад од куће тешким 
хроничним болесницима и особама старијим од 60 
година, који су запослени у Општинској управи. 

Прекинут је рад свих спортских објеката 
(спортских и фискултурних сала и  теретана), као и 
сала свих месних заједница (домови културе) на 
територији општине Пландиште. 

У складу са Одлуком Владе РС од 
22.03.2020. године сви угоститељски објекти на 

територији општине Пландиште су затворени. 
ЈП ''Полет'' Пландиште од 16.03.2020. 

године прекинуо је рад шалтерске службе, а од 
24.03.2020. године затворена је и зелена пијаца у 
Пландишту до даљег. ЈП ''Полет'' у складу са 
расположивим количинама дезинфицијенаса, врши 
дезинфекцију јавних површина према приоритету. 
Врши се дезинфекција холова стамбених зграда, 
степеништа до улаза у дом здравља и осталих 
објеката, као и кружног тока, паркиралишта и 
тротоара на најфреквентнијим местима. 

Геронто домаћице (њих 11) редовно 
снабдевају кориснике услуга са лековима и 
основним животним намирницама, а у томе им 
помажу и волонтери Црвеног крста у сарадњи са 
Општинском управом општине Пландиште. Центар 
за социјални рад располаже са тачним подацима 
везаним о угроженим категоријама становништва, 
као и са њиховим адресама и контактима. 
Волонтери, добровољци и припадници јединица 
цивилне заштите опште намене снабдевају и 
помажу најстаријим суграђанима. 

(наставак са стр. 1) 

ДРУШТВЕНО ОДГОВРНЕ ФИРМЕ  

ХЕРОЈИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 
 У ред хероја које, у данима борбе против Корона вируса, 

поздрављамо аплаузом, у општини Пландиште су се сврстсле и 

друштвено одговорне фирме, мала предузећа и удуружења грађана међу 

којима су Фризерско-кројачка радња “Мистер Н“ из Пландишта, 

чији су власници Жана и Недељко Ристески који су први на 

територији општине почели да шију платнене маске. Схватили су да је 

то дефицитаран, ових дана најтраженији производ који је хитно 

потребан не само њима већ и свима осталима па су, као волонтери 

почели да шију маске које донирају свима који су желели платнене 

маске. Многи од суграђана само су били 

обавештени смс поруком да су им маске 

готове и да могу да их преузму. До сада су донирали преко 1000 маски и 

настављају са радом. 

Платнене маске шију и чланови Удружења инвалида пензионера и 

грађана Хајдучице, Ана и Мишо Хрутка и њихова ћерка, Милинка 

Калнак.  Они су кренули од идеје да маске сашију прво за потребе Дома за 

душевно оболела лица „1. Октобар“, запослене и кориснике, око 500. У 

међувремену су почели маске да поклањају и мештанима и свима који су им 

се обраћали. Настављају да шију маске и поручују да им је добродошла свака 

помоћ и осталих чланова Удржења и мештана који желе да помогну на било 

који начин. 

Ових дана свуда у свету па и у општини Пландиште, хероји су 

лекари и сво медицинско особље, апотекари, трговци, пекари, млекари, сви 

волонтери који на били који начин доприносе борби против вируса Соvid -

19.                                           
ОСТАНИТЕ У СВОЈИМ ДОМОВИМА!  
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Општинска изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ,  

РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 
 

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине 

Пландиште, расписаних за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу ванредног стања 

(„Службени гласник РС“, број 29/2020). 

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 

1. овог решења, утврђени Законом о избору народних посланика, Законом о локалним изборима, Законом 

о jединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за спровођење 

избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени 

гласник РС“, број 20/20). 

3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Пландиште биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних 

радњи које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.  

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке 

остају на правној снази. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 
 

Поштовани корисници услуга Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, 

 

Обавештавамо Вас да попис гаса за потрошњу у марту месецу почиње 29. марта 

2020, и за сваки наредни месец док траје ванредно стање. Молимо све кориснике чији су 

гасомери у простору стана или куће, који су неприступачни за читање, да стање мерача 

истакну на вратима или јаве телефоном на 013/861-161. 

У супротном, зарачунаће се исти број потрошених кубика гаса као претходног 

месеца. 

Такође, молимо све кориснике да своје рачуне измирују редовно како не би дошли у 

ситуацију да створе велики дуг и проблем, како себи тако и JП „Полет“. За пензионере је 

на снази Одлука Владе Републике Србије (одложено плаћање за три месеца). У колико 

желе, пензионери могу редовно да измирују своје обавезе. 

Свим потрошачима захваљујем на разумевању и сарадњи, 

 

   

  Директор ЈП ПОЛЕТ Пландиште 

            Милан Селаковић, с.р. 
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ПОВОДОМ ЕПИДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА 
У ДОМУ ЗДРАВЉА У ПЛАНДИШТУ ПРАТЕ 

ИНСТРУКЦИЈЕ НАДЛЕЖНИХ 
 
 Какво је стање у Дому здравља у Пландишту ових дана 
када је проглашена пандемија корона вируса, разговоарали 
смо са првим човеком ове установе, др Драгом Божићем.  

- Стање је ванредно, и ми и пацијенти смо у некој 
неизвесности што не значи да не предузимамо мере које је 
неопходно да се предузимају. Оно што је најважније, 
пратимо инстрикције надлежних органа и ту смо врло 
ригорозни. Никако не смемо солирати, односно да нешто 
радимо на своју руку. Слушамо шта нам саветују из Завода за 
јавно здравље пре свега Завода из Панчева, а онда и савете 
Покрајинског секретарија за здравство и Министраства 
здравља. Сарађујемо и са РФЗО-ом (Републичким фондом 
здравственог осигурања) јер је он неопходан у целом низу 
одлука и једног дела плаћања. Спремни смо за ситуацију, да 
нас не изненади - изјавио је др Драго Божић. 

 Директор је такође рекао да њега, локално највише 
забрињава шта да се ради са мигрантима? Они шетају, али се 
на зна ну куда ни са ким све комуницирају. Ни Дом здравља н 
Општина Пландиште о томе немају никаквих података. У 
Дому здравља се надају скором одговору на сва ова питања. 
Што се тиче сензонског грипа који се јавља у овом периоду, 
чак је и њега мање него прошле године. Ординације нису 
препуне, као што је било ранијих година, ваљда људи слушају 
информације преко јавних медија и гласила и понашају се, 
морам признати, врло дисциплиновано, рекао је још директор 
Божић. Иначе, Дом здравља спремно дочекује грип, у 
границама својих могућности. 
Комуникација између менаџмента Дома здравља и 
запослених је свакодневна, и захваљујући савременим 
технологијама, брза и ефикасна. Пеко вибера и watsapa, сваку 
информацију коју добије менаџмент истог тренутка 
прослеђујемо лекарима. Ништа се не крије. Најгоре што може 
јесте да поједини лекари спроводе неке своје мере што строго 
забрањено.               Г.Р. 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ „МАКЕДОНСКИХ БИСЕРА“ 

ЧАРАПЕ ЗА КУД „ВУК КАРАЏИЋ“ПЛАНДИШТЕ 
  
 Од оснивања, 11.02.2017. године до данас, Удружење Македонца „Македонски бисери“ у 
Пландишту вредно раде на испуњавању својих задатака које договоре и уврсте у План и програм рада за 
текућу календарску годину. Немају дуг стаж али имају велико искуство у организацији разних 
манифестација и пригода. За две године постојања, могу да се похвале успешном реализацијом изузетног  
пројекта под називом „Вече међународне толеранције“ које је одржано 2018. и 2019. године уз велику 
подршку удржења и појединаца који су учествовали у реализациј иманифестације али и велику подршку 
публике која је пратила манифестацију.  
 Ових дана су чланови Удружења Македоски бисери завршили са плетењем и везењем вунених 
чарапа које поклањају КУД-у „Вук Караџић“ Пландиште за комплетирање македонске ношње које ће бити 
уручене руководсрву овог КУД-а с акоји иначе 
Удружење има изузетно добру сарадњу. 
 Већину својих активности Удужење 
реализује у сали МЗ Пландиште која јим је једом 
неделјмо доступна и стављена на располагање и за 
рад Певачке групе без икакве надокнаде, на чему 
посебно захвални Савету и председнику МЗ 
Пландиште. Иначе, Певачка група је прошле 
године имала запажене резултате на својим 
наступима па је почела да бива често позивана као 
радо виђен гост. Посебно су их обрадовали 
наступи у Новом Саду и Панчеву, рекла је Славка 
Стефановски, председница Удружења 
„Македонски бисери“ Пландиште. 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ПЛАНДИШТУ 
 

Клуб жена „Јефимија“ Пландиштe и 
КОЦ “Вук Караџић“ под покровитељством 
Општине Пландиште, и ове године су 
организовали oбележавање Међународног 
дана матерњег језика и Етно вече и на тај 
начин подржали очување матерњег језика 
свих националних заједница са територије 
општине Пландиште који су у службеној 
употреби. Те вечери су на сцени сале КОЦ-а 
представљени језици националних заједница 
у службеној употреби у општини 
Пландиште, што кроз песму, што кроз 
рецитовање.Тако је мађарски језик 
представило Удружење „Јавно образовање“ 
Јерменовци и Норберт Бенце, стипендиста Мађарске владе, Удружење македонаца „Бисери“, румунски 
језик је представила ОШ „Доситеј Обрадовић“, одељење у Барицама, Анастасија Живан и Сабина 
Никола, словачки језик, КУД „Братство“ из Хајдучице. Учествовали су и ветрани, КУД-а „Јасен“ из 
Великог Гаја и гости из Вршца, КУД „Пензионер“ и рекреативна фоклорна група КУД-а „Лаза Нанчић“. 
У оквиру Етно вечери и ове године су Удружења и Активи жена изложили своје производе. Тако су 
посетиоци могли да виде и купе сувенире са штанда Удружења „Аскурђела бела пчела“ из Великог Гаја, 
накит Вере Селаковић на штанду Актива жена „Бисери“ из Пландишта, изузетне призводе од чичоке и 
бамије, на штадну Момира Ћалића и сувенире Актива жена «Гређанка» из Велике Греде. На крају 
уметничког програма, Наташа Бајић и директор КОЦ-а, Мирослав Петровић уручили су свима 
Захвалнице и пригодне поклоне. Манифестацију је званично отворио заменик председника општине, 
Горан Доневски. Међу званицама били и гости из братске општине Росоман из Северне Македоније, и 
општински функционери. Програм је водио глумац, Јовица Јашин. 

ТРАДИЦИЈА “МАРЦИШОРА“ У БАРИЦАМА 
БАРИЧАНИ ПОНОСНИ НА СВОЈЕ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

 
Фондација „Протпоп Траиан Опреа“ из Вршца и Месна 

заједница Барица са вредним мештанкама и мештанима а под покро-
витељством општине Пландиште, ове године је по други пут 
обележила традиционални обичај доласка пролећа, под називом 
„Марцишор“.  Баричани су и овога пута радосно прихватили и још 
боље и богатије организовали дешавање којим се негује традиција 
предака. Координатор за реализацију овог догађаја, у име Фондације, 
била је др Адриана Микша. Баричани су и ове године испит за 
организацију оваг догађаја положили са највишом оценом. Сто 
препун ђаконија био је осмишљен и аранжиран захваљујући 
маштовитим и даровитим женама из Барица. Сваки гост је на улазак у 
салу Дома културе у Барицама добио по један марцишор за који је 
могао да остави добровољни новчани прилог. Догађај је био 
осмишљен да се на штандовима представе гости преставе са 
изложбама традиционалних ношњи и гастрономских специјалитета и да се поводом „марцишора“ изведе 
један културно уметнички програм. Пре почетка програма, свештеници, Мануел Тапалага, викар  заједно 

са протопопом Трајаном Гилезан,месним парохом, су благослови 
догађај. У уметничком делу програма учествовали су ученици ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ из Маргите, рецитаори КУД-а „Luceafarul“ 
из Вршца, ученици гимазије „Борислав Петров Браца“ из Вршца, 
ученици ОШ “Братство“ из Алибунара, ученица ОШ „Жарко 
Зрењанин“ из Новог Села и група рецитатора, ученици школе из 
Барица. Богато опремљене штандове имали су домаћини и гости из 
Месића, Војводинаца, Решице и Пландишта, и ученици ОШ „Олга 
Петров Радишић“ из Вршца, нижи рзреди (1-4.). Домћини, 
баричани су се представили изузетном сценографијом саме сцене, 
која је била уређена као гостинска соба и импровизована кухиња 
некада са пуно ретких детаља посебно када је реч о ношњи богатој 

и старој преко 100 година. Новина на овогодишњем обележавању Марцишора је био и избор најлепше 
уређеног штанда, најукусније хране и најлепшег марцишора. Трочлани жири који је обилазио штандове 
одлучио је да дипломе и награде уруче гостима из Месића за најуређенији штанд, гостима из 
Војводинаца за најукуснију храну и гостима из Решице за најлепше марцишоре. У име организатора, у 
Барицама су били Данијел Радуц, председник и Сорин Јанеш, потпредседник Фондације. У име 
Општине Пландиште која је подржала овај културни догађај, у Барицама су били председник општине и 
помоћник, Јован Репац и Душан Ћурчић и заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић. 
Позиву се одазавао и Генерални конзул Румуније у Србији, Георге Дину.  
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На основу мера утврђених Oдлуком о 
увођењу ванредног стања од 16. марта 2020. 
године обавештавамо Вас да се почев од 
17.3.2020. године у свим организационим 
јединицама Националне службе за 
запошљавање обуставља непосредан  рад са 
странкама. Неће се вршити пријављивање на 
евиденцију незапослених лица, нити ће се 
евидентирати обавезно лично јављање 
тражиоца запослења.  

Молимо све послодавце који подносе 
захтев за издавање / продужење радне дозволе 
да га упуте електронским путем на мејл адресе 
филијала, у складу са обавештењем које се 
налази на веб сајту Националне службе за 
запошљавање у одељку „документи / дозволе 
за рад“. 

Такође молимо све клијенте да користе 
алтернативне облике комуникације - телефон, 
мејл и друго. 

Контакт телефони и мејл адресе путем 
којих заинтересована лица могу добити све 
потребне информације везане за рад филијала 
Националне службе налазе се на интернет 
страници НСЗ www.nsz.gov.rs и на уллазним 
вратима сваке филијале. 

О свим променама режима рада са 
странкама, благовремено ћемо информисати 
јавност.                  

ЈАВНИ ОГЛАС  

И ОБАВЕШТЕЊЕ  

ЗА ЈАВНОСТ 

      
 У складу са тачком 46. 
Упутства о обавештавању јавности о 
активностима Министарства одбра-
не и Војске Србије (''Службени 
војни лист'', број 3/2015), а ради 

реализације обавезе прописаних законом, општина 
Пландиште врши медијско упознавање становништва 
општине Пландиште о активностима Центра 
Министарства одбране Панчево. 

Центар Министарства одбране Панчево објавио је 
јавни оглас и обавештење за јавност за пријаву 
кандидата за добровољно служење војног рока са 
оружјем за упутни рок ''Јун 2020'' и кандидата за 
слушаоце курса за резервне официре Војске Србије за 
упутни рок ''Септембар 2020''. 

Више информација може се добити у Центру 
Министарства одбране Панчево, адреса Милоша 
Обреновића 1, Панчево на бројеве телефона 013/326 - 
165 и 013/319 - 759, или у Канцеларији Министарства 
одбране Вршац, адреса Светосавски трг 10, Вршац на 
бројеве телефона 013/837 - 020 и 013/839 - 694. 

Комплетан текст јавног огласа и обавештења за 
јавност можете погледати на сајту Министарства 
одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и 
www.plandiste-opstina.rs.  

                 

Центар Министарства одбране Панчево  

НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ! 
Сачувајмо земљиште за будуће генерације 

 Паљењем се развијају високе температуре, чиме се површински слој земљишта претвара у пепео 
и прашину, коју односе ветрови и спирају кише, тако да нестаје слој најважнији за доношење рода у 
наредним годинама. 
 Паљењем се убијају сви живи организми земљишта (кишне глисте, микроорганизми) који имају 
незаменљиву улогу у исхрани биљака преводећи биљна хранива из ђубрива у облике приступачне 
биљкама, врше разлагање органских материја земљишта. Паљење нема ни једну корисну сврху, већ 
само иде на штету пољопривредним произвођачима. 
 ЗАОРАВАЊЕМ се побољшава водни режим земљишта, па та земљишта садрже у време јесењег - 
зимског орања и до 2,5 % више влаге од оних на којима стрњика није заорана.  
Заоравање је мера борбе против корова, тако што се на тај начин провоцира ницање семена корова који 
се лако униште даљом обрадом. 
 Заоравањем се враћа земљишту један део оног што је из њега изнето приносом, најважнија биљна 
хранива (азот, фосфор, калијум), органска материја, што представља вид слабијег ђубрења земљишта. 
Лакша је основна обрада земљишта, јер се мање стврдне, па је и знатно мањи утрошак горива. 
 Спаљивање стрних усева, смећа и биљних остатака је забрањено Законом о заштити од пожара 
(члан 50). Лице које је изазвало пожар дужно је да ватрогасно - спасилачкој јединици надокнади 
трошкове интервенције, у складу с посебним прописом. Новчаном казном у износу од 10.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице а правно лице од 300.000 до 1.000.000 динара.  
 Уколико се утврди да је на пољопривредном газдинству вршено спаљивање жетвених остатака, 
газдинство губи право на подстицајна средства у пољопривреди, у периоду од две године. 

СПАЉИВАЊЕМ БИЉНИХ ОСТАТАКА  
ЧЕСТО ДОЛАЗИ ДО НЕКОНТРОЛИСАНИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ, КОЈИ 

НАНОСЕ ВЕЛИКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ И СТРАДАЊЕ ЉУДИ 

ПРЕС НСЗ 

http://www.nsz.gov.rs
http://www.mod.gov.rs
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Традиционална ловна манифестација „Лов 
на маргитску лисицу“ у Маргити ове године је 
доживела свој 21. родђендан. Прва у Региону 
четири Јужнобанатске општине, лов на лисицу, 
органзовала је Ловачка секција „Зец“ из Маргите. 
Управо тих, првих година били су најуспешнији. 
Трофејна година била је 2004. када су ловци у 
„Лову на лисицу“ уловили чак 24 лисице. Тај 
рекорд до данашњег дана није оборен. За 
овогодишњи Лов на лисицу у Маргити, који је 
одржан друге недеље у фебруару, организатори 
кажу да су се темељно припремили, као и сваке 
године. Ове године, време им је ишло на руку и дан 
је био, као створен за лов. По речима ловаца, сунце 
је измамило кошуте, срндаће, фазане само су 
лисице из маргитског атара, тога дана биле у неком 
другом атару. 

У лов на маргитску лисицу дошли су ловци 
из окружења, Алибунара, Месића и Војводинаца, 
ловци из комшијских насеља општине Планиште 
али је било и гостију који су превалили стотине 
километара да дођу, јер се увек радују новом 
виђењу и дружењу попут старих и верних другара 
из Врбаса. У име маргитских ловаца, свим гостима 
који су и ове године били на традиционалном 
„Лову на маргитску лисицу 2020”, захвалио је 
Зоран Јовановић, члан Ловачке секције „Зец“. 
Јовановић је говори и о кровној организацији на 
нивоу општине Пландиште, о Ловачком удружењу 
„Зец“ из Пландишта које има свој подмадак, око 30-
торо деце које воде на сајам лова, едукују их на 
тему значаја лова, поштовања ловачког кодекса као 

што их обучавају за текмичење у гађању глинених 
голубова. Најмлађа у овогодишњем лову у Маргити 
била је Милица Томаш (11 година) из Маргите, са 
најдужим стажом у Ловачком подмладку 
Удружења „Брзава“ Пландиште. У вези са 
овогодишњим ловом, Јовановић је рекао да се и ове 
године позиву одазвало око 100 ловаца. Ловци су 
сложни, долазе у лов пре свега на дружење јер је 
ово начин да се негује, једном склопљено 
пријатељство. Иначе кажу, они, не само да лове 
дивљач већ и брину у зимским данима о њима 
доносећи им храну. Ловци такође и узгајају 
дивљач, посебно фазане и јаребице али и дивље 
свиње. 

Као и свих година до сада, гости дају 
највишу оцену организацији и ловачком гулашу. 
Велика похвала била је и за богате награде томболе 
која је била организована да појача забаву и треће 
полувреме које ће памтити ако не дуже онда бар до 
наредног лова.  

ЛОВ НА МАРГИТСКУ ЛИСИЦУ 2020. 

ЛЕПО ВРЕМЕ ИЗМАМИЛО У ЛОВШТЕ СВЕ ЖИВОТИЊЕ ОСИМ ЛИСИЦЕ 

Г.Р. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

ПРИРЕДБА ЗА МАМЕ И БАКЕ 
 

Међународни дан жена, 8. март се у општини Пландиште до пре неку годину редовно 

обележавао у свим школама и забавишту. Захваљујући учитељицама, традиција приредбе и припреме 

поклона за маме и баке у неким школама одржала се до данас. Тако је ове године било у Маргити али и 

у Миетићићеву где су у припреми приредбе учествовали сви малишани из Вртића и ученици нижих 

разреда заједно са својим учитељицама Биљаном Јанчић и Јорданком Масловарић. Млишани су 

били изузетно мотивисани и са лакоћом су изнели изузетно лепо осмишљену приредбу на којој тешко 

да је неко остао равнодушан на њихову игру на тему „Мамине ципеле“. На крају су малишани мамама и 

бакама уручили пригодне поклоне и цветове који су сами направиали а оне су и након приредбе остале 

да се друже уз пригодно послужење. У Маргити, 

приредбу су припремали учитељи истичу да се 

Осмомартовска приредба у Маргити припрема и 

одржава без прекида, у континуитету искључиво 

у част мајки. Прославу поводома Дана жена  у 

Пландишту је организовао и КОЦ „Вук 

Караџић“. И мотел „Платан“. У Барицама, жене 

традиционално прослављају свој празник. Већ 

трећу годину зареом,  прославу је организовала 

Ана Караман уз помоћ Мариоре Турјак. Уз 

добру закуску и одличну живу музику прослава 

је потрајала дуже од очекиваног.  

 Памтиће се, ако не дуже, онда сигурно до 

наредног 8. марта. 
Г.Р. 



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 27. март 2020. година VIII, Двоброј 109-110. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија Маслина Д.О.О. - Земун 

 У Пландишту је почетком календарске 

године настављена традиција одржавања турнира 

у малом фудбалу. Традиционални "XII Турнир 

ветерана и заборављених асова" је постао део 

ланца турнира у организацији Фудбалског савеза 

општине Пландиште. 

 Солидно попуњене трибине и присуство 

преко 60 бивших играча, мајстора игре на 

"петопарцу" наговештавали су лепу спортску 

приредбу. 

 На XII традиционалном турниру ветерана, 

који је био позивног карактера, учешће је узело 6 

екипа: Росоман (Росоман),  Саваршин (Саваршин), 

Анина (Анина), Мачевићи (Мачевићи), Слога 

(Банатско Ново Село) и Фудбалски савез 

Пландиште. 

 Квалитет игре је био на завидном нивоу 

првенствено из разлога што су тимови врло 

озбиљно схватили ово такмичење. То је само још 

један доказ да је мали фудбал спорт којим се може 

бавити свако и у коме премоћ доносе брза, 

атрактивна и интелигентна игра. 

 Победник Турнира је Слога, екипа која је 

први пут учествовала, друго место, у 

дебитантском наступу, заузели су Мачевићи  а 

трећепласирани су такође гости из Румуније – 

Анина.  

За најбољег играча проглашен је Адријан 

Миленовић док је најбољи голман Герасим 

Трајков. Најуспешнијим екипама и појединцима 

пехаре и признања у трајно власништво уручили 

су у име организатора председник ФСО 

Пландиште Милорад Стоилковски и председник 

општине Пландиште Јован Репац. 

-    Користим ову прилику да се пре свега 

захвалим учесницима, судијама, спонзорима и 

посебно Општини Пландиште као и свима који су 

на било који начин омогућили и помогли да по 

дванаести пут реализујем своју идеју. Искрено се 

надам да ћемо и у будућности наставити добру 

сарадњу. Већ седму годину заредом учешћем 

екипа из Румуније односно петим доласком екипе 

из Македоније турнир је прерастао оквире нашег 

региона, а већ наредне би могао бити богатији и за 

једну екипу из Турске - истакао је председник 

ФСО Пландиште. 

 Након званичног дела уследило је 

неизбежно "треће полувреме". Уз добар залогај, 

пиће и музику стари асови радо су се присећали 

дана када се фудбал углавном играо из 

задовољства. 

 У периоду када нема пуно спортских 

дешавања овај турнир представља право освежење 

за све поклонике спорта а нарочито љубитеље 

најважније споредне ствари на свету.      

XII ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА И ЗАБОРАВЉЕНИХ АСОВА 

ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА: 
 

Општина Пландиште 

ОШ "Доситеј Обрадовић" Пландиште 

КОЦ "Вук Караџић" Пландиште 

Месна заједница Пландиште 

Месна заједница Банатски Соколац 

ЈП "Полет" Пландиште 

"Виндија" Пландиште 

"Polimer commerce" Пландиште 

"Техно центар" Пландиште 

"Заваривач" Пландиште 

Горан Росић Пландиште 

puggia 


