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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

У ПЛАНДИШТУ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

ВЕЧЕ ПЕСМЕ И ЛЕПЕ РЕЧИ
Клуб жена „Јефимија“ Пландиштe и ромска, мађарска, румунска и спрска реч. На
КОЦ “Вук Караџић“ под покровитељством словачком су Лана Калнак и Уна Хрутка,
Општине Пландиште, и ове године су чланице КУД-а „Братство“ Хајдучица отпевале
oбележили Међународни дан матерњег језика и две народне песме. На македонском језику
Етно вече и на тај начин подржали очување поезију је читала Виолета Станојковски,
матерњег језика свих националних заједница са чланица Удружења „Македонски бисери“.
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Удружења пензионера
у службеној употреби у општини Пландиште, Пландиште из која је читала своју песму.
што кроз песму, што кроз рецитовање или
На крају уметничког програма, Наташа
скраћене монологе сјајног водитеља програма, Бајић, председница Клуба „Јефимија“ и
глумца Народног позоришта у Зрењанину у директор КОЦ-а, Мирослав Петровић уручили
пензији, Јовице Јашина. Захваљујући су свим учесницима у програму Захвалнице и
удружењима, културно уметничким друштвима пригодне поклоне.
(наставак на стр. 2)
и појединцима, чула се словачка, македонска,

ИЗВЕШТАЈ СА ПОСЉЕДЊЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

НАБАВКА ОГРЕВА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ

На последњој седници Општинског већа
општине Пландиште, 14. по реду у овом сазиву,
којом је председавао Јован Репац, председник
општине Пландиште, по функцији и председник
Већа, већници су разматрали 5 тачака дневног реда.
Већници су на овој седници разматрати и
једногласно усвојили Закључка о усвајању Прве
измене и допуне Плана јавних набавки за 2021.
годину. У овиру ове тачке је речено да се због
набавке дрва за огрев која су намењена
најугроженијим становницима општине Пландиште,
за потребе Канцеларије за смањење сиромаштва.
Тако се укупна вредност Плана јавних набавки за
2021. годину мења, са 94 милиона на 96 милиона
495 хиљада динара. Такође је једогласно усвојен
Закључак о усвајању Програма унапређења
социјалне заштите у општини Пландиште за 2021.
годину, који мора да буде усаглашен са Стратегијом
развоја коју доноси Влада Републике Србије и са
Стратегијом развоја општине Пландиште. Програм
обухвата мере и активности за подстицај и развој
постојећих и нових услуга социјалне заштите на
подручју Општине. На последњој седници
Општинског већа једногласно је усвојен и Закључак

о утврђивању економске цене услуге социјалне
заштите Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
која износи 236,00 динара по часу. Цену услуге
плаћа корисник, односно његови сродници обавезни
на издржавање. Учешће корисника, односно
његових сродника у плаћању цене услуге одређује
се на основу критериума за учешће корисника у
цени услуге социјалне заштите коју доноси
Општинско већа Пландиште. Већници су на овј
седници, такође једогласно, усвојили и Правилник о
утврђивању критеријума за учешће корисника у
цени услуга социјалне заштите Помоћ у кући за
децу са сметњама у развоју. У оквиру ове тачке је
речено да се учешће утврђује у зависности од
висине прихода породице, у складу са одредбама
Закона о социјалној заштити. Центар за социјални
рад утврђује приходе за кориснике услуге којима је
пружање услуга обеезбеђено од стране Општине
Пландиште. Последња тачка била су текућа питања.
Седници су присуствовали, Душан Ћурчић,
заменик председника Општине, члан Већа по
функцији, Горан Доневски, председник СО
Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница
Општинске управе.
Г.Р.

(наставак са стр. 1)

Поводом 5. манифестације
„Међународни
дан
матерњег
језика“, Наташа Бајић је изјавила да
је у релативно кратком року позвала
и организовала удружења која су
учествовала у реализацији ове
манифестације јер су то иначе
удружења са којима сарађују и сви
се одазивају позиву. Наташа је
такође рекла и да се нада да ће
следећу манифестацију организовати са публиком, на великој сцени КОЦ-а.
Директор КОЦ-а, Мирослав Петровић је поводом ове
манифестације рекао да КОЦ „Вук Караџић“ трећу годину заредом са
„Клубом жена Јефимија“ реализује манифестацију „Међународни дан
матерњег језика“ и да је највећи
део организације преузео и на
себе. Задовољни су како је
протекла ова 5. Манифестација
по реду и надају се да ће наредну
обележити
под
другачијим
условима, без пандемије, са више
публике и гостију. Поштујући
мере
превенције
против
пандемије корона вируса, вече се
завршило у пријатној атмосфери
и краћем дружењу.
Г.Р.
СТРАНА
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НАЈБОЉЕ ИЗ ПЛАНДИШТА

НА ФАРМИ КРАВА ДУШКА ТАСЕВСКОГ
РОБОТ МУЗЕ КРАВЕ
Оно чиме општина Пландиште може да се поноси сигурно јесте изузетно газдинство и
Фарма крава у најмањем селу у општини, у Дужинама чији је власник Душко Тасевски (41)
кога изнад свег красе изузетна скромност и племенитост. Кажу у селу да не постоји ствар коју
Душко није урадио а да је био замољен и још кажу да не памте да је икада било шта одбио да
уради.
Фарма крава и производња доброг и
квалитетног млека у породици Тасевски
трасирана је захваљујући Душковом оцу,
Душану Тасевском који је, како Душко
каже, поставио темељ свему што они
данас поседују. Прво су радили земљу и
имали фарму оваца а онда су почели да
узгајају краве чему су остали верни до
данас. Након прераног губитка оца,
Душко је наставио да ради баш онако
како га је отац одмалена учио. У задњих
пар година број грла је увећан и Фарма
Тасевски у Дужинама данас броји 105 грла расе симентал, све заједно са јуницама и 60 музних
крава које дневно дају 1000 литра млека. У општини Пландиште и околини, (четири
Јужнобнатске општине Вршац, Беле Црква, Алибунар) нема приватне фарме са тим
капацитетом. Упркос томе, Душко о свом раду и свему што је постигао скромно каже да је то
резултат стрпљивог и марљивог рада. Такође, будући да је Душко произвођач из ере
компјутера, паметних телефона и дигитализације, његови планови о развоју фаме неминовно
су водили ка идеји да фарму што више осавремени како механизацијом тако и апаратима које
ће му олакшати мужи и саму негу стоке. Захваљујући механизацији коју поседује и која није
старија од 5-6 година, Душко уз помоћ двојце радника обрађује 180 хектара земље. Сам
производи храну за своје краве о којим говори са пуно љубави и изузетно брине. Душанов циљ
је да краве буду што чистије расе, искључиво сименталке. По њему, то је најбоља раса са
највећим приносом и како каже, полако долази управо до онога што је себи зацртао у овој
производњи. Приближио се и броју грла који ће му констатнто обезбеђивати музне краве да
имају стандардну дневну количину млека коју већ сада обезбеђује. Ових дана је управо
завршио монтирање робота за мужу крава о којем се говори у целој општини. Овај робот,
изузетних могућности у Дужине је стигао захваљујући „Имлеку“ са којим сарађује. То је један
од 30 робота који су увежени у Србију. Душко користи сва подстицајна средстава која се дају
како из Покрајине тако и Републике.
У селу је омиљен, нема весеља или
прославе да није присутан. Велики је
добротвор што је такође наследио од оца
Дудета, као су га сви звали, који је иницирао
и финансирао почетак градње православне
цркве у Дужинама. Душко је наставио да
помаже завршетак градње као што ће
помагати све што је потребано да се црква у
којој је на храмовну славу, Покров Пресвете
Богородице, 14.10.2020. одржана прва
Архијерјска литургија у што скорије време и
освешта.
Г.Р.
СТРАНА
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ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА УЧЕШЋЕ У РАТУ
ЗБОГ СТИЦАЊА СТАТУСА БОРЦА
Општинска управа општине Пландиште обавештава грађане да Захтев за издавање уверења за
учешће у рату због стицања статуса борца, могу поднети сваког петка у КАНЦЕЛАРИЈИ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ПЛАНДИШТЕ, улица Војводе Путника 53, Пландиште, зграда Суда,
приземље, глави улаз - десно, канцеларија број 3 у времену од 08:45 до 11:00 часова.
Захтеви се могу поднети од понедељка до петка и у ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ, Војводе Путника 38, Пландиште, у канцеларији број 15 код Весне Стојановски у
времену од 07:00 до 12:00 часова.
Више информација може се добити на следеће телефоне:
013/837 - 020 Канцеларија Министарства одбране Вршац
013/839 - 694 Канцеларија Министарства одбране Вршац
013/861 - 035 Општинска управа општине Пландиште

ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ COVIDA 19 У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

ИНТЕРСЕОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД ОЧЕКИВАНОГ
У општини Пландиште вакцинација тече боље
од очекиваног - рекао је др Небојша Дрљевић,
в.д.директор Дома здравље „1. Октобар“ Пландиште
поводом вакцинације против вируса Covid 19. За
потребе вакцинације, Дечије одељење је адаптирано
у две амбулате. Сви који се вакцинишу улазе на
посебан улаз и немају контакте са осталим
пацијентима или са особама које су инфициране
овим вирусом.
По речима директора Дома здравља, од самог
почетка су се добро организовали и вакцинација тече
без проблема. Веома су задовољни бројем особа које су изразиле жељу да приме вакцину. До сада је прву
вакцину прилимо 1700 особа од којих је 900 особа ревакцинисано. У Дому здравља кажу, дали су 2.600
вакцина. Иначе у Дому здравља Пландиште могу се примити 4 вакцине, (фајзер, астра зенека, спутњик и
синофарм). Прве дозе руске вакцине добили су здравствени радници који су изразили жељу да приме ову
вакцину а ових дана се очекује нове дозе ове вакцине, рекао је др Дрљевић.
Да би се стекао колективни имунитет, како др Дрљевић каже, потребно је да се вакцинише 70%
становника, односно да у толиком проценту становници општине имају антитела на корона вирус.
Узимајући у обзир да је око 30% становника општине Пландиште прележало корана вирус, реално је да се
то и деси, рекао је поводом имунизације др Небојша Дрљевић, в.д. директора Дома здравља „1. Октобар“
Пландиште.
Г.Р.

ШКОЛСКИ КУТАК

ПОЧЕЛА СУ ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

ТИНА ПАНТИЋ СЕ ПЛАСИРАЛА ЗА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Прошлог викенда су почела Општинска
такмичења за ученике оновних школа. Прво
такмичење било је у познавању страних језика. За
општину Пландиште су то италијански и енглески
језик , искључиво за ученике осног разреда. У
категорији италијанког такмичила се једна ученица
која није успела да обезбеди пласман за Окружно
такмичење. У такмичењу познавања енглеског
језика, Тина Пантић ученица ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште успела је да обезбеди
пласман за Окружно такмичење.
У суботу, 27.02.2021. у ОШ „Јован Стерија
Поповић“ одржаће се Општинско такмичење у
познавању физике.
У недеаља, 28.02.2021. у ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште одржаће се такмичење из
математике за ученике од 3. до 8. разреда.
СТРАНА
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АКТИВ ЖЕНА „ПЕТКАНА“ МАРГИТА

ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНИТАРАН АКЦИЈА ЗА МЕШТАНЕ
Најмлађе основано удружење грађана,
Актив жена „Петкана“ из Маргите другу
годину свога постојања започело је изузетно
радно. У јануару су чланице поводом
Савиндана правиле слатке пакетиће за
малишане и одређену количину хране и
грицкалица за малишане који бораве у кући
Нурдор а већ у фебруару, организовале су
хуманитарну акцију прикупљања помоћи за
породицу Саше и Загорке Митић из Маргите.
Милан Матић, комшија породице Митић је
председници Актива указао на тешко стање ове
породице. Врло брзонакон тога, на фејсбук
сраници председнице актива жена „Петкана“,
Зорице Попов Божић освану је позив за помоћ
породици. У недељу, 21.02. у просторијама МЗ
Маргита сакупљена је помоћ у храни
(некварљиве намирнице) и у средствима за личну хигијену и одржавање домаћинства.
Организатори, Актив жена „Петкана“ и Савет МЗ Маргита који иначе прати све њихове
активности, кажу да су задовољни одзивом грађана и уједно захваљују свима који су се одазвали апелу и
донели намирнице. По њиховим речима сакупљено је хране и средстава за хигијену која ће потрајати 2-3
месеца. Емануел Згрђа, председник Савета МЗ Маргита том приликом је изјавио да ће Савет подржати
и помоћи сваку хуманитарну акцију Актива, у складу са могућностима.
Скромно говоре о себи и свему шта су урадиле. А урадиле су много. Уз помоћ пријатеља на крају
прошле године, успеле су да обезбеде велику количину манадарина, око 1800 килограма, које су уручене
свакој породици у Маргити. Ових дана теку припреме за садњу 50 ружа у порти српске и румунске
православне цркве. На позив својих комшија из Барица, подржале су манифестацију Марцишорул која је
ове године обележена онлајн. Иако су мешовит Актив што је нормално будући да је и село мешовито, и
даље желе да уче о својим и обичајима својих комшија. Дружељубивост и срдачност краси овај Актив
чије чланице раде изузетне сувенире и друге ручне радове. Знатижељне су и вољне да напредују и буду
што боље у ономе што знају. По речима председнице Зорице, волеле би да имају своју маниифестацију
коју ће сваке године организовати као домаћини са гостима, представницима актива не само из општине
Пландишпте већ и шире.
По начину рада и сложности која влада у овом Активу сви су предуслови испуњени да дуго ради и
буду активан, да помаже, опстане и зашто не, да буде узор млађим удруржењима и активима који ће
настати после њих.
Г.Р.
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

ВЕЛИКА ДОНАЦИЈА
КОМПАНИЈЕ „ДЕЛХАЗЕ СЕРБИА“
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

Од овог броја Билтена општине ВОЋЕ И ПОВРЋЕ ЗА 890 ДОМАЋИНСТАВА
Пландиште уводимо рубрику „Из матичних
књига“. Објављујемо податке о броју умрлих,
Компанија „Делхазе Сербиа“ је посредством
венчаних и рођених за период јануар-фебруар Светлане Тадић из Пландишта а преко Банке хране
2021. године. Подаци су добијени од стручних Београд, на територији општине Пландиште до сада
сарадника Општинске
управе општине
донирала 5360 килограма хране
Пландиште.
(воће и поврће).
Све је кренуло са првом
донацијом
и чланицама удружења
РОЂЕНИ
жена „Петкана“ из Маргите, које су
својим ангажовањем омогућиле да
У јануару и фебруару 2021. године у
сва домаћинства у Маргити
општини Пландиште је укупно рођено 9 беба.
обрадују са одређеном количином
По иностраниим изводима рођених уписано је
воћа и поврћа.
три лица, једно рођено у Немачкој, једно у
Пример
добре
пракасе
Француској и једно у Белгији.
удружења жена, подржан од
Марине Џамбић из Маргите
ВЕНЧАНИ
примењен је и у осталим
насељеним местима, у Милетићеву,
Дужинама, Великој Греди и
У истом периоду, према подацима
Купинику.
матичара, склопљена је 5 бракoва.
Неопходна помоћ посебно у превозу и логистици
добијена је од председника општине Јована Репца,
УМРЛИ
заменика председника општине Душана Ћурчића,
директора ЈП „Полет“ Милана Селаковића,
У матичну књигу умрлих која се води за директорке Центра за социјани рад Пландиште
матично подручје Пландиште, матично Ђурђевке Тафра али и свих људи добре воље који су
подручје Велика Греда и матично подручје у били спремни да одвоје време и помогну у подели
јануару и фебруару уписани су: Душан хране.
Алексић (1961.), Милица Мандић (1934.), Ђука
Донација је подељена у 890 домаћинстава.
Болта (1941.), Доља Ничевски (1930.), Марија Донацију је добило и 550 корисника Дома „1 октобар“
Миљковић (1935.), Крстин Кипровски (1953.), из Старог Леца, 120 старих и оболелих лица у систему
Радослава Додић (1929.), Снежана Вељковић геронто службе, 30 деце са посебним потребама и 20
(1958.), Милева Брезичанин (1933.) из породица лошијег материјалног стања.
Општина Пландиште је једна од најсиромашнијих
Пландишта. Из Велике Греде, преминули су:
Драгиња Дражић (1940.) и Душан Гојковић општина у Војводини, са претежно старачким
(1950.). Из Хајдучице су имрли: Милорад домаћинствима. По речима Светлане Таић, циљ је да
Николовски (1957.), Цвија Дабић (1930.), Ева донацијом хране буду обухваћена сва домаћинства у
Оравец (1948.) и Благоје Спасовски (1940.). Из целој општини, односно и у оним местима која до сада
Старог Леца су у овом периоду преминули: нису добила ову помоћ.
Овом приликом Светлана Тадић исказује посебну
Иштван Такач (1955.), Петар Милекић (1961.)
захвалности Компанији Делхазе Сербиа и госпођи
и Драгомир Тодоровић (1932.). Из Барица је
Радмили Иветић испред Банке хране Београд на
преминуо Румунел Станчу (1941.) и Љенуца великој помоћи и разумевању.
С.Т.
Михајлов (1951.). У истом периоду из Маргите
су преминули: Стеван Ваш (1954.) и Ђурђевка
Николин ( 1946.). Преминули корисници Дома
за душевно оболела лица „1. Октобар“ у
Старом Лецу су: Милош Јорговановић (1964.),
Верица Василевски (1954.), Ференц Тшенише
(1955.), Гордана Ранковић (1962.), Милоранка
Јанковић (1954.), Павле Гавриловић (1955.),
Драго Лаћман (1947.), Миладин Батајић (1936.)
и Мирјана Недељковић (1957.).
Захваљујемо
свим
колегама
за
достављене податке из матичних књига.
СТРАНА
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НАЈБОЉЕ ИЗ ПЛАНДИШТА

ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК ЗА ПОНОС ВОЈВОДИНЕ
су најозбиљније приступили свом задатку. Међу
њима, најактивнији је без сваке сумње Давор
Ћалић, члан Ловачкогдруштва „Зец“ Пландиште
који је љубав према лову наследио је од деде
Остоје из Барање. Пре шест година, 2014. изабран
за члана Комисије за ловачки подмлатка. Како
каже, јасно му је било да то неће бити нимало лак
задатак и да оснивање и регрутовање младих
ловаца треба да се ради пажљиво уз пуно
стрпљења. Свега тога Давор има довољно тако да
данас, шест година касније, Ловачко удужење
Општина Пландиште се пре тридесет али и „Брзава“ Пландиште поносно и уздигнуте главе
пре педесет и више година па и данас може може да се похвали са 40 чланова Ловачког
похвалити изузетнио богатим ловиштем на свом подмлатка што чини 50 посто члнства у целој
атару. Одувек је у пландиштанском атару било
пуно дивљачи, посебно пернате која је и била
повод да се осамдесетих година прошлог века
интензивно размишља о ловном туризму. Идеја о
адаптирању јединственг дворца Капетаново по
којем је општина Пландиште и препознатљива на
туристичкој мапи Србије, у ексклузивни објекат за
ловни туризам је била присутна све док је објекат
био у друштвеној својини. Општина Пландиште,
упркос томе, и даље је атрактивна и привлачна
пасионираним љубитељима лова и скоро да нема
Ловачког друштва које недељно не угости понеког
ловца из дригих делова Србије, сада све чешће и
ловце из иностзранства. На 47.000 хектара ловишта

има скоро све дивљачи, од препелица преко
јаребица и фазана до јелена због којих највећи број
ловаца долази у нашу банатску равницу. О
ловачким стаништима и дивљачи старају се
Ловачка дрштва односно Општинско удржење
ловаца „Брзава“ које данас броји око 250 чланова у
старих у просеку од 56 година. Управо из тог
разлога у општини Пландиште су се озбиљно
позабавили овом чињеницом и проблемом
едукације и „регрутовањем“ младих у ловачки
подмадак
који
је
дефицитаран
у
целој
Војводини
и Србији.
Задатак да реше овој
проблем свеприсутан код
нас али и у целој Европи
добила је Комисија за
ловачки
подмаладк
Општинског
удужења“
Брзава“. По свеу судећи ду
су изабрани чланови који

Војводини. Ловачки подмадак из општине
Пландиште препознатљив је како у Ловачком
савезу Војводине тако и у Ловачком савезу Србије
али и у иностранству. Давор је аутор једине
енцикопедије за ловачки подмладак у Србији која
је доживела прво издање и ових дана се нигде више
не може набавити. У чему је тајна овако великог
броја чланова Ловачког подмлатка? Давор каже да
је тајна у породици и преношењу љубави према
лову. Бити добар ловац значи имати развијену
свест о заштити дивљачи, о чувању и храњењу
онда када хране нема у пољима, о његовању
дивљачи и тек на последњем месту о одстрелу. Све
то не би могло без стрпљиве едукације о значају
лова, о последицама по дивљач да нема ловаца као
што се едукују и о важности опхођења према
оружју. У Пландишту, ловачки подмладак је једна
породица младих и скромних који се пре свега лепо
друже и увек су спремни да једни дугима притекну
у помоћ и подрже. Очигледно, красе их вредности
и врлине којима млади све ређе могу да се
похвале.
Р.Г.
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УСПЕШНА ПОВРАТНИЧКА СЕЗОНА
Кошаркашки клуб ″Агробанат″,
након
дугогодишњег
узастопног
учествовања у оквиру Летње лиге Банат, од ове сезоне такмичи се у
Другој МРЛ КСВ - Север. Делимично
ослањање на сопствени играчки кадар
уз адекватну подршку јуниора и
проверених играча претежно из Вршца
залог је за будућност. У такмичарску
сезону 2020/2021. ушло се без
превеликих амбиција. У лигашком делу
освојена је пета позиција и пласман у
"Play out" где у конкуренцији шест екипа наши
кошаркаши тренутно заузимају убедљиво прво
место и готово извесно ће и наредне сезоне
наступати у овом такмичарском рангу. У наставку
такмичења, које је планирано за почетак марта,
наши кошаркаши имаће прилику да угосте екипе
из Шида, Шимановца и Војке.
Већ осму годину заредом функционише и
школа кошарке за млађе узрасне категорије.
Тренутно око петнаестак дечака пионирског
узраста марљиво тренира и припрема се за
контролне односно пријатељске утакмице.
puggia
* * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * *
*

Школско првенство Војводине у каратеу одржаће се у недељу 14. марта 2021. године у Спортској
хали Инђије. Право наступа имају ученици основних и средњих школа који су се квалификовали за ово
завршно такмичење. Надамо се да ће наши млади каратисти достојно репрезентовати своју школу, клуб и
општину Пландиште. Покрајинско школско првенство у каратеу (кате/спортске борбе) организују Савез
за школски спорт Србије и Карате савез Војводине.
*
06/07. марта, у термину 14:30 часова, почиње пролећни део фудбалског првенства у оквиру
Војвођанске лиге - Исток и Прве ЈБПФ лиге. Фудбалери Пландиштанске Слоге угостиће ЖАК из Кикинде
док ће у првом пролећном наступу ФК Хајдучица гостовати екипи Југославије из Јабуке.
*
ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских судија и инструктора врши упис полазника
у школу за фудбалске судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26 година) могу се пријавити
Фудбалском савезу Пландиште, ул. Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862 - 338 и 062/208952.
puggia

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - МАРТ
06.03.2021.
20.03.2021.
21.03.2021.
21.03.2021.

10.03.2021.
20.03.2021.

ФУДБАЛ - Војвођанска лига / Исток
14:30h
Пландиште:
Слога – ЖАК (Кикинда)
15:00h
Пландиште:
Слога – Нафтагас (Елемир)
ФУДБАЛ - Прва ЈБПФ лига
15:00h
Хајдучица: Хајдучица – Раднички (Баранда)
ФУДБАЛ - Друга ЈБПФ лига - Исток
15:00h
Милетићево: Граничар – Караш (Јасеново)

ОДБОЈКА
Регионална лига/Јужни Банат - пионирке
17:00h
Пландиште:
Пландиште – Одбојка 013 (Панчево)
12:00h
Пландиште:
Пландиште – Раднички (Ковин)
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