
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Четвороброј 136/139.  Година IX  27. септембар 2021. 

 ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКА ГОДИНЕ  
ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ОПШТИНЕ УРУЧИЛИ ПОКЛОНЕ 

ПРВАЦИМА 

 У среду, 01. септембра, 
звоно је означило почетак нове 
школске године у све три основне 
школе са територије општине 
Пландиште. Као и сваке године, 
најузбуђенији су били ђаци 
прваци. И ове године, Општина 
Пладниште је из буџета издвојила 
средства за поклон пакете ђацима 
првацима који су први пут сели у 
школске клупе. Свим првацима у 
општини Пландиште уручена је 
школска торба – ранац и основни 
прибор за наставу, перница, 
дрвене бојице, фломастери, 
свеске, блок за цртење, лењир. Јован Репац, председник Општине уручио поклоне малишанима из 
ОШ “Доситеј Обрадовић” са подручним одељењима у Маргити, Великом Гају, Барицама и 
Јерменовцима. Душан Ћурчић заменик председника Општине, поклоне је уручио првацима из ОШ 
“Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди и Милетићеву и ОШ “Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици 
и Старом Лецу.                       (наставак на стр. 2) 

КАМПАЊА “ЗА ЧИСТИЈУ БУДУЋНОСТ” 

МИНИСТАРКА ВУЈОВИЋ ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 
 

У оквиру кампање “За чистију будућност” коју спроводи Министарство заштите животне 
средине, министарка Ирена Вујовић је посетила општину Пландиште. Том приликом је обишла 
радове на уклањању дивљих депонија који су били у току. Министарку су дочекали Јован Репац, 
председник општине Пландиште, Душан Ћурчић, заменик председника и Мирослав Петровић, 
директор ЈП ”Полет” Пландиште. 

Том приликом министарка је рекла да у оквиру кампање обилази више локација на којима се 
изводе радови на уклањању дивљих депонија и да је једна у Пландишту Иначе, у 43 јединце 
локалне самоуправе ће се током септембра очистити 500 дивљих депонија и сметлишта широм 
Србије. Те локације мора да се очувају. Дивље депоније не само да утичу на аеро загађење и 
загађење воде, оне су увек потенцијална еколошка катастрофа. Ми морамо да чувамо ове локације, 

рекла је министарка која је изјавила да 
Министарство има средства за видео надзор и 
у колико постоје техничке могућности, 
локалне самоуправе могу да конкуришу за 
добијање видео надзора на локацијама 
уклоњених депонија. Такође, председници 
општина и градоначелници ће морати да 
појачаји инспекцијску контролу, како би ове 
локације сачували, рекла је министарка 
Вујовић. 
 Председник Општине Пландиште, 
Јован Репац изразио је велико задовољство 
што је министарка Вујовић посетила општину 
Пландиште и што се заједничким снагама 
ради на реализацији овако великих пројеката. 
 
    (наставак на стр. 2)  
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 У школској 2021/2022. години, у све три 

основне школе са територији општине Пландиште 

у први разред укупно је пошло 74 првака (41 дечак 

и 33 девојчице), за 21 више него прошле године. У 

највећој школи их има 52 – у Пландишту 32, 

Маргити 9, Барицама 4, Великом Гају 2 ђака и 

Јерменовцима 5. У Великој Греди ове школске 

године има 10 првака, у Милетићеву 2, у Хајдучици 

6 и у Старом Лецу 4. 

Председник је том приликом изјавио да му је 

велико задовољство да може првацима да пожели 

срећан и успешан почетак нове школске године. 

– Ово је велики корак на једном путовању и 

унапређењеу ваше едукације и образовања. Пред 

вама је пут на ком морате да уложите много рада и 

труда и надам се да ћете имати много успеха у 

даљем школовању и да ћете израсти у велике и 

успешне људе. Као и сваке године, Локална 

самоуправа се потрудила да најмлађим 

полазницима у школу обезбеди пригодне поклоне у 

виду ранчева, школског прибора и едукативног 

материјала како би родитељима олакшали 

припрему деце за наставу. Ово је само мали знак 

пажње којим показујемо бригу за наше најмлађе 

школарце, мали гест којим желимо да им покажемо 

да смо увек ту за њих, да смо њихов ослонац и 

подршка на путу стицања знања и образовања. 

Врло сам срећан кад видим оволики број деце тако 

насмејане и раздрагане, јер ви сте наша будућност и 

наша радост, изјавио је председник Општине 

Пландиште, Јован Репац у свом обраћању 

присутним ђацима и родитељима. 

Заменик председника, Душан Ћурчић, свим 

првацима Општина Пландиште пожелео је срећан 

полазак у школу, добар успех и пуно добрих оцена, 

да буду добри ђаци и добри људи.    Г.Р. 

(наставак са стр. 1) 

     КАМПАЊА “ЗА ЧИСТИЈУ БУДУЋНОСТ” 
 

 Тренутно се радове на уклањану дивље депоније изводе између насеља Хајдучица и Стари Лец и ово 

је једна од пет локација које ће се очистити на територији Општине Пладниште, а све захваљујући 

одличној сарадњи коју Општина имамо са Министарством за заштиту животне средине. 

 Иначе, Општина Пландиште је крајем августа потписала уговор о добијању средстава за реализацију 

пројекта уклањања дивљих депонија са локација које угрожавају и штете животној средини. Укупна 

вредност пројекта је око 1,5 милиона динара. Око 1 милион динара је добијено од Министарства за 

заштиту животне средине, остало обезбеђује локална самоуправа. 

(наставак са стр. 1) 

ПОВОДОМ 100 ГОДИНА КРАЉЕВСКЕ КОЛОНИЗАЦИЈЕ 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ СЕДАМ КОЛОНИЈА 

Поводом обележавања 100 година колонизације у Војводини у Пландишту, у организацији КОЦ-а 

„Вук Караџић“, одржан је округли сто на којем су учествовали др Милан Мицић, генерални секретар 

Матице Српске из Новог Сада, Богдан Шекарић, етнолог из Музеја Војводине, Димитрије Михајловић, 

историчар и др Горан Васин са Филозофског факултета. Предавачи су говорили на тему суштинског 

питања колонизације али су се чули и детаљи 

који су непосредно везани за колонизацију у 

општини Пландиште која има навећи број 

колонија у Јужном Банату. Гости Округлог стола 

била је певачка група „Звуци с' камена“ из Новог 

Сада. 

 На ове просторе дошли су људи из 

различитих крајева, из Лике, Босне, Херцеговине, 

Кордуна, Баније, Далмације и Оптанти из 

Батање и Барање. Највећи број досељеника је 

дошао у периоду између 1921-1923. Пландиште је 

за колонизацију врло значајно и специфично, 7 

колонистичких насеља је формирано и поред 

општине Житиште и Нове Црње, најзначајније је 

колонизационо подручје Јужног Баната.  

(наставак са стр. 3) 
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Др Милан Мицић је рекао да су колоније 

створене у општини Пландиште, пред други 

светски рат имале су преко 6000 становника. На 

граничном подручју које је мултиетнично и које је 

тада формирано као граница, краљевска или прва 

колонизација је имала своју граничну функцију. 

Присутни на Округлом столу су били у 

прилици да неке детаље из живота породица које су 

пре 100 колонизиране, први пут чују неке податке и 

детаље како о њиховом животу тако и о 

миграцијама у далеку Америку. Први пут се чуло и 

о јунаштвима Прве српске добровољачке дивизије 

која је бројала 18 хиљада војника који су се раме уз 

раме са румунским и руским војницима борили 

против турске, угарске и аустругарске војске у 

Доброџи у Румунији. У граду Меџедија у Румунији 

подигнут је споменик Првој српској добровољачкој 

дивизији који је и данас један од главних симбола 

на градском гробљу. 

У граду многим детаљима живота и порекла 

о Доброџи се не зна. Ја сам издао једну књигу која 

се зове „Незапамћена битка“ јер се о томе готово 

ништа не зна и то је био догађај где је 18 хиљада 

војника из прве српске добровољачке дивизије 

борило у Доброџи у Румунији, имало 53% губитака 

и 3300 српско, руско румунских одликовања. На 

једном потпуно непознатом простору. Ти људи су 

касније, преко Сибира дошли на Солунски фронт, 

негде око 13 хиљада. Они су се тамо борили са 

руским и румунским војницима против турских, 

бугарских и немачких војника. Битка нагода је то 

била. Стално пријатељски и савезнички односи, 

стално добри односи и, могу рећи да Румуни из 

Меџедије и целе Доброџе изузетно поштују српске 

добровољце и они одржавају споменик Прве српске 

добровољачке дивизије који се налази у Меџедији, 

један од главних симбола града на градском гробљу 

у Меџедији. 

Поводом Округлог стола на тему 100 

година колонизације, председник општине, Јован 

Репац је изјавио да је током два сата предавања и 

једног свеобухватног часа историје, захваљујући 

професору Мицићу, успело да се потпуно дочара 

како су се Солунски добровољци насељавали у 

Војводину. Чуло се о њиховим подвизима, 

јунаштву, тежини свега онога што су носили на 

својим плећима. 

- Драго ми је да смо имали прилику да 

сазнамо толико корисних информација везаних за 

нашу историју, а нарочито јер смо имали прилику 

да уживамо у звуцима јуришних и етно звукова 

изворне певачке групе “Звуци с камена”, који су 

оставили посебан утисак на све присутне, изјавио је 

председник Општине Пландиште Јован Репац. 

Обележавање 100 колонизације ће трајати 

три године, до 2023.године.    Г.Р. 

(наставак са стр. 2) 

 Општинска управа општине Пландиште  на основу  члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о 

интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

25/15), даје следеће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о пријему  захтева за издавање интегрисане дозволе 

 

 Обавештава се заинтересована јавност да је Oпштинској управи општине Пландиште, поднет захтев 

оператера „ХАЈДУЧИЦА“ АД,  улица Валентова 1, Хајдучица, број 501-13/2019-02-IV од 21.03.2019. 

године, ажуриран 22.09.2021. године за издавање интегрисане дозволе. Захтев се односи на рад 

постројења фарме бројлера и обављање активности узгоја живине-бројлера, на локацији фарме Хајдучица 

к.п. бр. 1702 КО Хајдучица, општина Пландиште. 

 

 Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Општинске 

управе општине Пландиште, канцеларија број 14, сваког радног дана од 10-13 часова,  у року од 15 дана 

од дана објављивања овог обавештења. 

 

 Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за интегрисану дозволу овом органу у 

року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. 
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РУМУНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У МАРГИТИ 

ПРОСЛАВА МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ 
 

Верници Румунске православне цркве у Маргити, заједно 
са осталим мештанима и гостима, и ове године прославили су 
Храмовну славу, Рођење Пресвете Богородице (08. септембар), 
Малу Госпојину. Истовремено, црква је обележила и 122 године 
од завршетка зидања. Оно што Славу овог храма чини 
јединственом јесте да се не прославља када и месна слава. 
Свечаној Литургији коју је служио месни парох, Флоренцију 
Јанеш заједно са Немањом Џамбић, свештеником српске 
православне цркве у Маргити и свештеником Михаелом Блаж 
из Беле Цркве присуствовао је, поштујући епидемиолошку 
ситуацију у земљи, одређени број верника и гостију као и 
чланови Црквеног одбора српске православне цркве у Маргити. 

Овогодишњи кумови славе, Јон и Марта Пасула из 
Маргите кумство су предали Корнелу Гроза, вернику који 
присуствује свакој литургији а пева за певницом. Лепа традиција која се не прекида у Маргити јесте и 

заједничка трпеза са верницима, званицама и осталим мештанима, 
након завршене Литургије. И овогодишњи кумови Храмовне славе у 
Маргите, брачни пар Пасула је цркви донирао одређена средства и 
поводом кумства су изјавили да су пожелели, као инострани 
пензионери нешто да урадеза своје село. 
Нови кум, Корнел Гроза је кумовао пре више година али је пожелео 
је да поново јер је то традиција предака која се поштује и преноси с' 
колена на колено коју треба ОЧУВАТИ. Бити кум цркве, за Корнела 
значи веру у Бога. 
Црквени одбор сваке године додељује захвалнице заслужним 
грађанима и верницима који помажу цркву на било кои начин. Ове 
године доделио  захвалницау је примио кум славе, Јон Пасула. 

MAЛА ГОСПОЈИНА У КУПИНИКУ 

СВЕЧАНО И РАДОСНО ЗА МАЛУ ГОСПOЈИНУ 
 
Иако малобројни, Савет МЗ Купник из године у годину поводом Месне 

и храмовне славе организује бројне активности. Ове године, обележавање 
Славе је почело Гулашијадом која је окупила око 50 екипа и пар стотина људи. 
Посебна радост представља долазак земљака, купиничана који живе и раде ван 
општине а за Госпојину долазе у Купиник. Иначе, међу Купиничанима има 
познатих гастронома и кувара који су кували за великe београдске хотеле и 
чувене, боемске кафане. Ако ико има добре куваре, то је без сумње Купиник. 

Знају ти Купиничани и да се одуже свом родном месту једнако као и 
они који живе у њему и спремни су на сваку мобу. Ове године се у Купинику, 
са пуно поноса на претке, дедове и прадедове, обележава 100 година краљевске 
колонизације јер је Купиник, на месту где данас постоји и настао као резултат 
колонизације народа, након  Првог светског рата. 

Свечану Литургију служио је месни парох, протојереј Недељко 
Јанковић и јереј Немања Џамбић. Овогодишњи кум Славе био је Борко Вујичић, из Београда, 
пореклом из Купиника. Кумство је преузео Драган Бероња из Купиника. 

Др Милан Мицић, генерални секретар Матице српске је након Литургије, у Дому културе 
одржао Округли сто на тему колонизације, односно досељавања српских ратних добровољаца и 
формирању колонија у околини Мариолане (данас Пландиште), у Милетићеву, Банатском Соколцу, 

Великој Греди, Хајдучици, Старом Лецу и Марковићеву. Од 
почетка ове године, након што су основали Одбор за обележавање, 
Купиничани са пуно поштовања према својим прецима 
обележавају 100 колонизације. Ових дана је на старом гробљу, где 
су и сахрањени стари, они који су доселили на ове просторе, 
подигнута спомен плоча у знак захвалности и као као израз дубоког 
поштовања према њима. 
Тим поводом је у Купинику гостовала Изложба под називом 
„Српски добровољци у Првом светском рату 1914-1918“, коју је 
реализовала група аутора из Удружења ратних добровољаца 1912–
1918. њихових потомака и поштовалаца „Обилић 1912-1918“ уз 
стручну подршку др Милана Мицића.          Г.Р. 
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МЕСНА И ХРАМОВНА СЛАВА ПЛАНДИШТА 

БОГАТ ПРОГРАМ ПО МЕРИ СВИХ 

Пландиште је и ове године, 29. августа просавило своју месну и 
храмовну славу, Светог Рафаила Банатског. У организацији КОЦ „Вук 
Караџић“ Пландиште слава се обележавала три дана. Прослава је почела 
традиционалним Турниром у брзопотезном шаху. Следеће дешавање био 
је концерт естрадних звезда, Јелене Костов и Милоша Бркића у центру 
Пландишта. На жалост, време није ишло на руку организаторима, киша 
која је скоро чиватог дана падала очигледно је била разлог за, релативно 
мањи број посетилаца од очекиваног. Права је штета што је само публика 
са концерта који је, без сумње, заслужио већу посећеност, видела 
ватромет за памћење којим је завршено то вече. 

Другог дана прославе Св. Рафаила Бантског у Пландишту, киша 
је наставила да омета планиране активности. Упркос томе, у центру је успешно реализована чувена 
„Гулашијада“ које је ове године окупила 27 такмичарских екипа. На основу оцене жирија чији је 
председник био Зоран Јовановић,  из Пландишта проглашени су и најбољи гулаши. Прво место је заузела 

екипа „Комшије из Карађорђеве улице“. Друго место је припало  
екипи породице Белић из Пландишта а траће, екипи Зорана 
Миленковића из Великог Гаја.  
 На сам дан Преподобног Рафаила Банатског, у месном храму 
одржана је Света Литургија коју је служио месни парох, протојереј 
Недељко Јанковић са свештеницима, Немањом Џамбићeм, јерејем 
и Жељком Стојићем, протојерејем ставрофором. Овогодишњи кум 
Славе био je Страхиња Брекић из 
Пландишта, који је кумство предао 
Стевану Лазаревићу, такође из 
Пландишта. Институцијама и установама, 
куму славе и појединцима који су на било 
који начин помогли у овој години 

осликавање храма, Црквени одбор СПЦ Пландиште уручио je захвалнице. Ове 
године Свечану Литургију увеличао је својим присуством и величанственим 
појањем, Београдски мушки хор под диригнтском палицом ђакона Владе 
Руменића. Сви присутних у цркви тога дана, изразили су жељу да их и догодине 
поново чују небеске гласове изузетног хора. Након Литургије, у порти храма пре 
почетка културно – уметничког програма Јован Репац, председник Општине 
поздравио је све присутне и верницима и мештанима честитао Славу. У 
програму су учествовали Јовица Јашин, глумац Народног позоришта из 
Зрењанина, и ветерани КУД-а „Вук Караџић“ Пландиште. На дан Славе, у 
конференцијској Сали Комесаријата за избеглице, некадашњој сали Агробаната, 
одржан је Округли сто на тему 100 година прве колоницазије у Војводини. 

У оквиру обележавања Месне и храмовне славе Пландишта одржано је 
више спортских турнира. 

УДРУЖЕЊА МАКЕДОНАЦА “БИСЕРИ“ 

СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН ИЛИНДЕН 
 

 Удружење Македонаца „Македонски бисери“ Пландиште је и ове 

године, уз пријатеље, госте и своје чланове обележило македонски 

национални празник “Илинден“. Македонска национална заједница у 

општини Пландиште, сваке године на пригодан и примерен начин 

обележава национални празник, чланови Удружења припремили су 

културно уметнички програм са рециталом на којем су се читале и певале 

песме посвећене „Илиндену“. Присутне чланове и госте који су се 

одазвали у великом броју, поздравила је Славка Стефановски, председница Удружења која је говорила 

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

бисери“ побринуле су се да на 

трпези буду македонски 

специјалитети који се увек нађу 

на прославама и дружењима 

овог Удружења, овога пута 

зачињени снажним мирисом 

босиљка. 
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„УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У 

ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ - ФАЗА 2“ 

 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  

ДОБИЈА ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ 
 

Стална конференција градова и општина и 

Савет Европе расписали су јавни позив за избор 

општина у којима ће се имплементирати пакет 

подршке за организационо и функционално 

унапређење локалне управе у оквиру пројекта 

„Управљање људским ресурсима у локалној 

самоуправи – фаза 2“. Након прегледа и оцењивања 

приложене документације комисија је одлучила да се 

Општини Пландиште додели пакет подршке који ће 

бити реализован у два корака. 

Први корак је експертска подршка која ће 

бити реализована од стране СКГО и подразумева 

уводне активности као што су, спровођење 

организационо - функционалне анализе локалне 

управе, припрему препорука за унапређење рада на 

основу анализе, припрему и дефинисање акционог 

плана за спровођење препорука организационо - 

функционалне анализе и припрему пројектне идеје 

која ће се базирати на препорукама организационо - 

функционалне анализе. 

Други корак представља финансијску 

подршку, у виду грантова, одабраним ЛС (15) од 

стране Савета Европе у висини од 30.000 евра по 

гранту за сваку одабрану ЛС. Средства се добијају за 

реализацију пројекта заснованог на препорукама 

добијеним у оквиру организационо - функционалне 

анализе. Пројекат може бити за техничку 

опремљеност, нове потребе које модерна улога ЛС 

захтева, за унапређење и усклађивање 

администрације са новим захтевима и изазовима 

поготово у области развоја постојећих људских 

капацитета и оптималнијег искоришћавања 

постојећих ресурса. 

Иницијални састанак на коме су 

представљени консултанти и укратко активности на 

пројекту које ће бити спроведене до краја новембра 

2021. године одржан је 13.09.2021. године. 

 

Одељење за oпшту управу,  

људске ресурсе и заједничке послове  

 

ИЗ ЗЕЛЕНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ 

ДВА МИЛИОНА ДИНАРА  

ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 
 

Општина Пландиште је учествовала на 

конкурсу Министарства заштите животне средине 

за суфинансирање реализације пројекта 

пошумљавања у циљу заштите и очувања 

предеоног диверзитета у 2021. години и у циљу 

повећања пошумљеноси на територији Републике 

Србије. 

Укупна вредност пројекта износи 

2.498.685,00 динара а висина средстава која су 

добијена из Зеленог фонда Републике Србије је 

око 2 милиона динара (1.998.685,00 рсд). 

Суфинансирање ће се извршити средствима 

обезбеђеним у Буџету општине Пландиште у 

износу од 500.000,00 динара. 

Пројектом ће се пошумити катaстарска 

парцела у Пландишту код пречистача, површине 

2,77 хектара на којој ће се посадити саднице 

различитих аутохтоних лишћарских врста 

дрвећа. 
Основни циљ овог пројекта је: 

Пошумљавање деградираних и еродираних 

земљишта, заустављање/успоравање ерозивних 

процеса плодних земљишта формирањем шумских 

ветрозаштитних баријера и спречавање 

формирања дивљих депонија. Пројектом се отвара 

могућност стварања зелених оаза са објектима за 

одмор у природи у којима ће се грађани дуже и 

чешће задржавати, побољшава се биодиверзитет 

подручја, депонује се угљеник и везују гасови који 

производе ефекат стаклене баште. 

Партнери на пројекту су Регионална 

развојна агенција Јужни Банат, Панчево, 

Удружење шумарских и ловних радника Србије 

„Шума и лов” и ЈП „Полет“ Пландиште. 

Општина Пландиште спада у подручја 

са најмањим процентом шумовитости у Србији 

са свега 0,5% под шумом. 

 

Одељење за урбанизам,  

грађевинарство и  

заштиту животне средине  
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МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЛОВУ 
“САМО ЈЕ БЕЗБЕДАН ЛОВ, УСПЕШАН ЛОВ” 

 Драге колеге ловци, почела је сезона лова на ситну 

пернату дивљач а ускоро, у октобру, креће “главна” 

сезона на фазана и зеца. Није нам на одмет подсетити се 

неких правила у вези безбедности у лову. Чувајте себе и 

друге јер само је безбедан лов, успешан лов. 

 

ДЕСЕТ ПРЕПОРУКА  

ЗА БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ СА ОРУЖЈЕМ 

 

1. Стално пратите где је усмерена цев! 

Увек правац цеви држите у сигурном смеру. Цев пушке 

се никада не упире у другог ловца, чаки и кад је празна!!! 

2. Приликом пуњења и пражњења усмерите цев у 

сигурном смеру. 

Пушка може бити пуна и ако ви мислите да није. 

3. Будите сигурни шта је испред и иза мете. 

Добро се уверите да нема ништа испред и иза мете, те 

немојте пуцати у равну, тврду подлогу или у водену 

површину. 

4. Држите ваше прсте даље од окидача док не будете 

спремни за пуцање. 

То је најбољи начин да се избегне не жељено окидање. 

5. Редовно чистите оружје и водите бригу о муницији. 

Уверите се да је цев чиста и користите само прописану 

муницију. 

6. Испразните пушку када вам више није потребна. 

Имајте стално на уму да понекад и празна пушка може 

бити напуњена и спремна за опаљење. 

7. Будите прописно одевени са 

упадљивим деловима одеће, немојте 

се играти с оружјем.  

Да би вас други ловац могао уочити 

морате бити одевени с упадљивим 

детаљима, капа или прслук. Празна цев 

је потенцијално опасна јер нико није 

непогрешив. 

8. Немојте трчати, пењати се или скакати са 

напуњеном пушком. 

У таквим случајевима испразните пушку. 

9. Пушку држите одвојено од муниције и на сигурном 

месту.  
Спремите оружје на сигурно место ван дохвата деце и 

непажљивих одраслих особа. 

10. Немојте узимати алкохол за време пуцања.  
У колико ловац дође видно уморан или 

под утицајем алкохола са неисправним 

оружијем и др. организатор лова или 

ловник може да забрани лов 

недисциплинованом ловцу. Такође, вођа 

групе може да забрани лов и одстрани 

ловца из ловишта који непоштује 

правила безбедности у лову и који се неодговорно 

понаша са ловачким оружијем. 

 

 Мере безбедности у лову прописује (доноси) 

корисник ловишта. Тих мера сигурности у лову морају се 

придржавати СВИ учесници у лову (организатори лова, 

ловци, пратиоци, погоничи, носачи, возачи….). Мере 

безбедности у лову се примењују од прихвата ловаца у 

просторијама корисника ловишта или у ловишту, на путу 

до ловишта, у ловишту, приликом повратка из ловишта и 

у просторијама у којима су ловци смештени тј. у којима 

се одвијају ловачке активности. У лов се увек иде 

одморан, не под утицајем алкохола, са исправним 

ловачким оружијем, прописаном муницијом и исправном 

опремом за лов. Ловачко оружије се пуни тек када вођа 

групе у групном или пратилац у појединачном лову то 

одобри. Приликом пуњења и пражњења оружија уста 

цеви се морају окренути према земљи или увис и то у 

смеру у којем нема људи. У ловишту приликом лова, на 

зборним местима прекида лова, оружије се носи са 

цевима окренутим увис а за време падавина са цевима ка 

земљи. За време доручка или одмора у ловишту, пушке се 

празне и преламају и могу се окачити на дрво или на неко 

безбедно место. Дивљач се не сме пратити преко нишана 

на пушци и осматрати кроз оптички нишан. Ловац никада 

не сме пуцати на дивљач која се налази на леду, на 

смрзнутој земљи, на снегу са леденом кором или у магли. 

Такође не сме пуцати ако дивљач лети ниско или ако 

лети/трчи ка другим ловцима. 

 Рањеној дивљачи се прилази по завршетку лова, 

опрезно и уз присуство пратиоца јер тешко рањена 

дивљач мође бити јако опасна по живот ловца нарочито 

ако су у питању медвед, вук, дивља свиња, лисица, 

шакал… Ловачки пси морају бити везани да се избегну 

међусобне борбе где може доћи до повреда паса и људи 

или чак да дође до опаљења непрописно остављених 

пушака. Са напуњеним оружијем ловац никада несме 

улазити у затворени или полузатворени простор, у воз у 

аутобус или било које превозно средство. 

 Ловачко оружије и муниција, када ловац није у 

лову, мора се држати закључано, не приступачно деци и 

другим лицима. 

 

 

 

 

 

 
 

Следећа тема је ловачка култура и етика…. 

Добар поглед 

Давор Ћалић 
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 Причу о нашим подмладкарима почињемо 2014. 
године када смо и почели озбиљније да се бавимо са 
подмлађивањем наших редова. Радити са децом је 
велика одговорност али и задовољство, поготово ако им 
пружите нешто што им је забавно. Тако смо и урадили, 
мало смо причали а више се забављали. Сва наша 
дружења, екскурзије и такмичења памтиће док су живи а 
ми се надамо да ће и њихова деца и унуци такође бити 
наши чланови и да ће заједно са нама проживети све 
приче њихових очева и дека, како су се као мали 
подмладкари дружили и уживали. Обично, док старији 
имају своје такмичење у пуцању глинених голубова на 
стрелишту, ми нађемо безбедан кутак и ту се 
„улогоримо“. Поставимо столове са соковима, 
грицкалицама и осталим ђаконијама, носаче мета, 
понесемо и две старе ваздушне пушке са којима се 
такмичимо. 
 Победнику обавезно иде медаља или пехар. Ту се 
обично и „закува“ реванш. Након добре забаве сви 
идемо на ручак у оближњи ловачки дом где клинци 
показују своју самоиницијативу око припрема и 
намештања столова и распремања истих после ручка. И 
тако, у току године обиђемо по пар села и пар ловачких 

домова са нашим подмладкарима. Сваку прилику која 
нам се понуди ми искористимо за неко гостовање па смо 
тако били позвани на ЦАЦИБ у Нови Бечеј код Сање 
Момчиловић-Богнич која нас је представила као део те 
манифестације , где смо били и угошћени и почашћени. 
Са сваким дружењем добијали смо по неколико нових 
чланова јер једино тако и може да се деца заинтересују 
за лов и ловство. Деца јесу заинтересована само ми, 
старији, морамо више да се потрудимо. Нисмо 
пропуштали сајмове лова, то нам је већ  традиција. 
Водити децу на такве манифестације је пун погодак, 
мање или више због сајма, главна ствар је заједничко 
путовање, дружење и добра забава. 
 Најлепши су нам излети били у Београду на сајму 
лова, риболова и наутике где нас увек љубазно дочекају 
представници ЛСС на њиховом штанду а посебно наш 

пријатељ Родољуб Рођа Хаџиценић који није штедео ни 
време ни приче на нас представљајући нам трофеје 
дивљачи који су красили штанд Ловачког савеза Србије. 
Ту су увек за нас и наши соколари Србије Радан, Дуле и 
Хани са својим птицама које нас увек одушевљавају 
својом грациозношћу а соколари са невероватним 
причама о лову са њима. Тада обично огладнимо, 
крећемо у аутобус и правац Беозооврт. Прво ручак и 
одмор па у скитањац. Делимо се у две групе, јер нас 
некад има и двадесетак, и крећемо у обилазак. Најдуже 
се задржавамо код језера са дивљим паткама и гускама 
где имамо квиз у распознавању врста. Увек ја победим, 
мада стижу ме полако… Реч по реч о јеленима, 
медведима, вуковима и осталој дивљачи полако, уморни 
крећемо ка аутобусу и правац кући. Једном приликом 
смо чак и снимили најлепшу ловачку емисију за тв канал 
Лов и риболов - „Приче из ловишта“ где смо у невиђеној 
авантури вожње са џиповима по блатњавим друмовима 
ишли у срце ловишта да поставимо хранилиште и храну 
за дивљач. После нам пало напамет да урадимо и једну 
малу књигу, која је све само не мала… Велику помоћ 

имали смо од ловачког портала Србијалов и Дамског 
ловачког клуба а све то нам је штампало Министарство 
пољопривреде, водопривреде и шумарства - Управа за 
шуме…. Енциклопедија ловачког знања поделила се 
бесплатно члановима ловачког подмладка у целој 
Србији. Ипак, најлепши поклон добили смо од нашег 
ловачког удружења јер су нам уступили велику салу 
ловачког дома у Пландишту, где смо направили праву, 
правцијату стрељану и основали стрељачки клуб. 
Чланови смо стрељачких савеза Србије и Војводине. 
Идемо на разна такмичења у стрељаштву и полако 
стичемо знања о безбедном руковању оружјем које ће 
им итекако користити у лову. 
 Сада можемо да се дружимо, забављамо и 
такмичимо кад год хоћемо. Цело ловиште нам је 
двориште а ловачки дом нам је друга кућа. Али ни ту 
није крај, тек смо почели…… 

    Давор Ћалић  
ЛУ “Брзава“ - Пландиште 

ПРИЧА  О  ЛОВАЧКОМ  ПОДМЛАДКУ 
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ЈЕСЕЊЕ ПОРИБЉАВАЊЕ НА РИБЊАКУ БАГЕР У ПЛАНДИШТУ 
  
 У оквиру јесењег одржавања и унапређења 

рибањака Багер у Пландишту, Удружење 

спортских риболоваца "Смуђ" из Пландишта 

организовало је радну акцију порибљавања 

рибњака. 

 Захваљујући ангажману наших чланова и 

волонтера успели смо да обогатимо рибњак са 

нових 50 комада шаранске рибе. У просеку сваки 

примерак је тежио између 7 и 10 килограма, што 

је отприлике 350 кг рибе којом смо унапредили 

квалитет риболова на задовољство свих 

риболоваца. Рибњак Багер у Пландишту је један од најбогатијих рибњака на овим нашим просторима, 

својеврсна оаза мира и право место за спортско надметање у риболову. Као представници удружења 

трудимо се да сваке године повећавамо понуду и обогаћујемо рибњак са новим примерцима, како би 

риболовци могли да уживају у шаранском риболову. Сваке године организујемо низ турнира, како 

такмичарских тако и меморијалних, чиме активно радимо на туристичкој промоцији и развоју 

риболова у нашој општини - изјавио је представник удружења, Горан Личина. 

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У ПЕЦАЊУ НА ПЛОВАК 

„МИЛОШ ДРАМЛИЋАНИН - КИКЕ“ 
 
 Удружење спортских риболоваца "Смуђ" из 

Пландишта, у суботу 25. септембра 2021. године 

традиционално организује Меморијални турнир у 

риболову на пловак "Милош Драмлићанин - 

КИКЕ". 

Скуп и пријава такмичара почиње у 6:30 часова. 

Почетак такмичења заказан је за 7 часова и 

трајаће до 10 часова. 

 Током такмичења важиће правила пецања 

на два штапа са по једном удицом на штапу. Све 

што такмичари улове биће подложно бодовању и 

сва правила рибњака се морају поштовати како би 

га очували као природни резерват природе. Улови 

шарана и амура се морају одмах пријавити судији. 

Од опреме сви такмичари су дужни да имају 

чуварку за чување рибе и мередов. За све учеснике овог меморијалног турнира биће обезбеђен 

риболовачки доручак. Дођите да се дружимо, да проведемо време заједно на води и да уживамо у 

чарима риболова на Багеру - изјавио је Горан Личина, представник удружења риболоваца Смуђ. 

 Котизација за учешће на турниру је 500 динара и за најуспешније такмичаре обезбеђене су 

медаље. 
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На основу Решења Општинског већа општине Пландиште о 

расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске 

ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на 

територији општине Пландиште („Службени лист општине 

Пландиште“ број 21/2021 и 25/2021) и Правилника о 

суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова („Службени лист општине Пландиште “ 

број   25/2021), општина Пландиште расписује 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С 

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним 

кућама и стамбеним зградама на територији општине 

Пландиште за 2021. годину 

 

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

 

Право учешћа на конкурсу имају грађани и стамбене заједнице 

који испуњавају следеће услове: 

 

1. да је подносилац пријаве власник породичне куће или у стану за 

који подноси пријаву (према решењу за порез),  

2. да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

 1. доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о 

изградњи, 

 2. грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак 

обезбеђења дозволе, 

 3. грађевинску дозволу добијену из поступка легализације 

или  

 4. решење о озакоњењу 

 5. доказ да су започели процес легализације или укњижења. 

 

Право учешћа на јавном позиву немају: 

 

- власници стамбених објеката који су у претходном периоду 

користили средства града/општине за сличне активности и иста 

оправдали и 

- власници стамбених објеката који су у претходне две године 

после достављања Решења о додели бесповратних средстава за 

сличне активности одустали од спровођења активности. 

 

II МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ ОВОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА: 

НАБАВКА И УГРАДЊАА ПРОЗОРА И СПОЉНИХ ВРАТА 

СА ПРАТЕЋИМ ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА: 

- Максимално учешће Општине Пандиште и Републике Србије је 

до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ – ом, по 

прихватљивој цени из Правилника о суфинансирању мера 

енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова 

на територији општине Пландиште у 2021 години. 

Укупна планирана средства општине Пландиште и минстарства за 

ову меру су 2.000.000,00 динара. 

Напомене: 

 - минималним техничким карактеристике су (U – коефицијент 

прелаза топлоте):  U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата, U ≤ 

1,6 W/m2K за спољна врата 

-Средства се могу  одобравати за делимичну замену спољашње 

столарије. (прозор и врата). 

НАПОМЕНА: 

СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА 

СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ СНОСИ 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ. (НА ПРИМЕР ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ СЕ МОЖЕ ОПРЕДЕЛИТИ И ЗА СКУПЉЕ 

ПРОЗОРЕ С ТИМ ДА РАЗЛИКУ У ЦЕНИ СНОСИ 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ.) 

ИЗНОСИ СУФИНАНСИРАЊА ЗА НАВЕДЕНЕ МЕРЕ СУ 

ПРОПИСАНИ У ЧЛАНУ 6. ПРАВИЛНИКА О 

СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

(ПРИЛОГ 3). 

 

 

 

III НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом су за: 

- рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене 

услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се 

трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре 

првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за 

суфинансирање пројеката енергетске ефикасности. 

- трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног 

задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, 

трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл. 

- набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства 

сам производи или за услуге које  подносилац захтева сам извршава  

- Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске 

санације. 

 

IV  ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА уз ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ 

ПОЗИВ 

А) За грађане власнике породичних кућа или станова пријава 

мора да садржи:  

1. потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за 

суфинасирање мера енергетске ефикасности; 

2. фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитана 

лична карта подносиоца захтева;  

3. фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане 

личне карте за све чланове домаћинства;  

4. предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са 

уградњом коју грађанин добија од  једног од привредних субјеката 

(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила Општина а 

коју грађанин изабере са листе; 

5. копију решења о утврђивању пореза на имовину за претходну 

годину (ради утврђивања тачне површине); 

копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује 
легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/

озакоњења и 
6. фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени 

објекат за који се конкурише за претходни месец. 

 

Б) Документација која се даје на увид Комисији приликом 

обиласка објекта: 

Грађевински пројекат објекта (уколико постоји). 

 

В) Документација која се доставља након потписивања 

Уговора и завршетка радова: 

Након завршетка радова потребно је да крајњи корисник достави 

доказ о уплати целокупног сопственог удела у финансирању мере 

(признаница/рачун) привредном субјекту (извођачу радова).   

 

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на 

интернет страници Општине Пландиште, www.opstina-plandiste.rs , 

или на пријавници општине и садржи: 

 

- Комплетан текст Јавног позива, 

- Прилог 1 – ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању 

породичних кућа или станова  

- Прилог 1А – ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - Пријавни образац и 

образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 

- Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани 

бирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве 

предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај 

предрачун је обавезно поднети уз пријаву. 

- Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова. 

 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

 Рок за подношење пријава је 25 дана од дана 

објављивања на званичној интернет страници и огласној табли 

Општине Пландиште. 

 Конкурс је отворен до 08.10.2021. године. 

http://www.opstina-plandiste.rs


С Т Р А Н А  1 1  

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три 

примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација 

достављају се у затвореној коверти са назнаком: 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И 

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ“, 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине 

Пландиште, или препоручено поштом на адресу: 

Општина Пландиште 

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за 

суфинансирање мера енергетске санације 

Ул. Војводе Путника бр. 38,  

26360 Пландиште 

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива 

можете се обратити на контакт телефон 062/8098621 и 

062/8026808 и електронску адресу: е-mail: 

gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs и tatjana.spremo@plandiste-

opstina.rs. 

 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници 

Општине Пландиште, линк: www.opstina-plandiste.rs. 

 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата 

пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за 

предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на 

датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће 

бити узете у разматрање.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној 

форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и 

у том случају решењем ће бити одбачена. 

 

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним 

позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене. 

 

VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КРАЈЊИХ 

КОРИСНИКА (ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВИ) 

 

Евалуација пријаве подносиоца ће се вршити у складу са 

Правилником усвојеним од стране Општине. 

 

VIII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Општина Пландиште ће вршити пренос средстава искључиво 

директним корисницима (привредним субјектима – фирмама које 

реализују мере, а након што појединачни крајњи корисник 

(грађанин) изврши уплату директном кориснику целокупну своју 

обавезу и након завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда 

Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и 

предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и 

у складу са записником Комисије приликом првог изласка. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију које ће 

доставити надлежној комисији. 

Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који 

буду већи од износа субвенције наведене у одељку II (максималног 

износа учешћа ЈЛС). 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. 

Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или 

радови нису изведени у складу са предрачуном који је крајњи 

корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити средства 

додељена јавним позивом. 

Уколико приликом обиласка објекта подносиоца пријаве ради 

евалуације пријаве у циљу оцене почетног стања објекта и 

веродостојности података из поднете пријаве се констатује да 

подаци нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован. 

 

 

Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује 

набавку од одабраног директног корисника, има право да изврши 

набавку од другог директног корисника са листе и да о томе, пре 

реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову 

профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од 

одобреног. 

 

IX. ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР 

КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених заједница, 

врши се применом критеријума из члана 26. Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26. 

Правилника, утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника 

на основу бодовања према критеријумима из члана 26. Правилника. 

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној 

табли Општине и званичној интернет страници Општине. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и 

приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог 

одељка у року од три дана од дана објављивања листе. 

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право 

приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног 

објављивања.Приговор се подноси на писарницу ЈЛС. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 

2. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити 

образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на 

основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.  

На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски 

обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе 

закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су 

обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. 

овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините 

податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране 

прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак 

првог следећег на листи код кога није вршен теренски 

обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца 

захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему 

један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У 

записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и 

предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни 

позив прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава 

коначну листу крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној 

табли Општине и званичној интернет страници Општине. 

На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је 

извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у 

року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих 

корисника. Приговор се подноси на писарницу Општине. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог 

одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након 

одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих 

корисника. 

На ову листу подносиоци имају право жалбе у року од 3 дана од 

објављивања Општинском већу општине Пландиште. 

Општинско веће општине Пландиште доноси Одлуку о додели 

бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера 

енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 401-159/2021-III 

Дана: 13.09.2021. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

                                                                                                  

         ПРЕДСЕДНИК 

                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                     Јован Репац, мастер економиста с.р. 

mailto:gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs
mailto:tatjana.spremo@plandiste-opstina.rs
mailto:tatjana.spremo@plandiste-opstina.rs
http://www.opstina-plandiste.rs
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УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ПРОСЛАВА БЛАГЕ МАРИЈЕ 
 

Удружење инвалида рада општине Пландиште је 
ове године, након прошлогодишње паузе због 
епидемиолошке ситуације, прославило своју Крсну 
славу, Благу Марију уз своје чланове, пријатеље и госте. 

Прослави Крсне славе, Благе Марије, једног од 
најстаријих удружења у општини Пландиште, 
присуствовали су представници више удружења 
инвалида рада, пензионера и актива жена из ближе и 
шире околине, до Сремских Карловаца, што је посебно 
радовало домаћине јер је ово било прво славље након 
вишемесечне забране окупљања из епидемиолошких 
разлога. Резање славског колача обавио је месни парох, 
протојереј Недељко Јанковић у храму Светог Рафаила Банатског. Овогодишњи кум славе који је 
кумовао и прошле, био је Божидар Бекић из Пландишта. Кумство је преузела Донка Богош, чланица 
удружења из Маргите. Гост на Слави је био и Станко Нинчевић, заменик председника Савеза инвалида 
рада Србије који је том приликом званично отворио изложбу ликовних радова чланова удружења на којој 

је излагао и Милорад Продановић из Пландишта. 
Милорад Павловски, председник удружења је званично 
поздравио све госте, захвалио што су се одазвали позиву 
и у времену пандемије дошли да увеличају прославу 
Крсне славе Удружења инвалида рада општине 
Пландиште. Председник је том приликом посебно 
захвалио потпредседнику Нинчевићу и представницима 
локалне самоуправе, председнику и заменику 
председника општине, Јовану Репцу и Душану 
Ћурчићу и председник и заменику председника СО 
Пландиште, Горану Доневском и Владану 
Младеновићу. Том приликом председник општине је 
изјавио да ће хуманитарни рад и брига о удружењима са 
територије Општине Пладниште увек ће увек наићи на 
велику подршку локалне самоуправе. 

У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ 

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈИ ЗА ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ 
 

 Жеља Гређана, већ дуже времe је да Месна и храмовна слава, Успење 
Пресвете Богородице - Велика Госпојина прерасте у прославу 
Великогоспојинских дана. Уз велики труд, залагање и ангажовање од „старог до 
младог“, у задњих пар година, ова Слава је управо тако и почела да се слави. 
Прошле године епидемиолошка ситуација није дозволила прославу какау би 
Гређани желели али је зато ове године поново богато осмишљен програм 
прославе. На жалост, киша је омела и спречила реализацију фудбалског турнира 
и Котлијаде и уметничког програма у порти цркве. 

 Ове године, Гређани су своју Славу започели Великогоспојинским балом 
у организацији Актива жена „Гређанка“ са великим бројем гостију међу којима 
су били и гости из суседне Румуније, из Дете. Била је то прилика да Млађана 
Поповић, академски сликар из Велике Греде постави продајну изложбу својих 
радова. Сав приход намењен је у хуманитарне сврхе. На дан Славе, КУД 
„Младост“, женска и мушка певачка група и Тамбурашки оркестар „Стари 
знанци“ славили су своје велике јубилеје, 40, односно 30 година успешног рада. 
Дипломе слављеницима уручене су на Концерту КУД-а „Младост“ као и 
захвалнице које су урчени институцијама, организацијама и појединцима који 

су на било који начин помагали и подржавали рад овог друштва. Да све то протекне у савршеном реду 
побринуо се Милко Спремо, председник КУД –а. 
Свету Литургију је служио протојереј Михајло 
Вукотић и свештеницима вршачког намесништва, 
протонамесник Миломир Тодоровић и протојереји 
ставрофори, Марко Ногић и Василије Лазаревић. 
Овогодишњи кум славе била Јасмина Кеча из 
Велике Греде. Представници Општине на челу са 
председником, Јованом Репцем, присуствовали су 
свим дешавањима поводом Госпојине. 

Г.Р. 
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ХРАМОВНA И СЕОСКA СЛАВA САБОРА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У ХАЈДУЧИЦИ 

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ У  

ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 1914-1918“ У ХАЈДУЧИЦИ 

На дан храмовне и сеоске славе Сабора Светог архангела 

Гаврила, 26. јула 2021. године, у манастиру Хајдучица у Банату 

свечано је отворена изложба „Српски добровољци у Првом светском 

рату 1914-1918“. 

Повод за отварање изложбе је био обележавање стогодишњице 

од почетка колонизације српских добровољаца из Лике, Босне, 

Херцеговине, Боке Которске, Црне 

Горе, Далмације, Кордуна и Баније 

у Банат, Бачку, Барању, Срем и Славонију. Најинтензивније 

досељавање је били између 1921. и 1923. године. 

  На отварању изложбе говорили су Дарко Милојковић, 

председник Удружења „Обилић 1912-1918“ и Никола Дангубић, 

потпредседник Удружења “Добровољци – Хајдучица 1921-2021”. 

 Изложбу је реализовала група аутора из Удружења ратних 

добровољаца 1912–1918. њихових потомака и поштовалаца „Обилић 

1912-1918“ уз стручну подршку историчара др Милана Мицића.  Д.М. 

У МИЛЕТИЋЕВУ 

АКЦИЈА  

УРЕЂЕЊА АТАРСКИХ ПУТЕВА 

 

Захваљујући ангажовању пољопривредника 
из Милетићева који су понудили своју механизацију, 
а уз велику помоћ и подршку МЗ Милетићево 
организована је акција уређења дела атарских 
путева. Мештане је у акцију уређења атарскух путева 
испратио заменик председника општине, Душан 
Ћурчић, такође из Милетићева. Том приликом, 
Ћурчић је рекао да су били добри временски услови 
за те радове и да је још требало, само мало и добре 
воље. 

- Иначе, атарски путеви се налазе у јако 
лошем стању на појединим деоницама и то је био 
разлог да се на нивоу села организујемо како бисмо 
овај проблем решили. Уређење атарских путева 
представља велики инвестициони подухват, али и 
ова наша мала акција може много да помогне и на тај 
начин желимо да дамо мали допринос уређењу путне 
и комуналне инфраструктуре у нашем селу, рекао је 
Ћурчић. 

Захваљујући овој акцији рарошани су успели 
да уреде најкритичније деонице атарских путева на 
прилазима селу, обзиром да су то делови 
саобраћајница који су најчешће у употреби и који 
користе читавом селу. Ћурчић је такође рекао да су, 
употребом тешке механизације, депресије на 
путевима уређене са лакоћом и да је ово само први 
корак у реализацији оваквих заједничких акција, 
којих ће, свакака, у будућности бити још много. 

ЗАБАВНО ЕДУКАТИВНИ КАМП 

ЦРВЕНОГ КРСТА У ХАЈДУЧИЦИ 
 

Изузетно лепа сарадња која постоји већ 
више година између Црвеног крста Пландиште и 
Дома „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве од јула 
месеца ове године се огледа још у једној активности 
намењеној деци ове установе. Ради се о едукативно-
забавном кампу који је реализован 17. и 18.јула, а 
потом 28. 29. и 30. августа у Хајдучици, на 
простору међународног кампа Црвеног крста 
Пландиште. Овај камп обухватио је 35 деце и 
младих из Дома „Вера Радивојевић“ из Беле Цркве 
и 13 младих волонтера који су били задужени за 
реализацију едукативних и забавних активности. У 
пратњи деце из Дома у јулу месецу били су 
психолог и васпитач, а у августу директор Дома г-
дин Зоран Станковић и један васпитач.  

Овај забавно едукативни камп осмишљен је 
комбинацијом чешких игара и едукативних 
садржаја из неколико области рада Црвеног крста. 
Тема кампа била је „Игра престола“  а током истог 
учесници су пролазили кроз добро осмишљене 
полигоне и занимљива такмичења. Поред младих 
волонтера и запослених у Црвеном крсту 
Пландиште, у реализацији активности је била 
укључена и Јелена Милић – стручни сарадник 
Црвеног крста Војводине.  

У августу месецу превоз деце из Беле Цркве 
до Хајдучице и назад вршен је аутобусом СТУП-а 
из Вршца, који је и овог пута био спонзор и показао 
своју хуманост.  

Боравак деце из Дома „Вера Радивојевић“ из 
Беле Цркве реализован је средствима која Црвени 
крст Пландиште добија од Црвеног крста Србије и 
од средстава из Буџета Општине Пландиште.  
Техничка подршка добијена је од КОЦ-а “Вук 
Караџић” Пландиште, а у самој реализацији кампа 
значајну помоћ пружила је Канцеларија за младе 
Општине Пландиште са којом Црвени крст има 
изузетну сарадњу.   
        мир 
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У БАРИЦАМА 

ФИНАЛЕ КУП-а СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА 
  

 Баричански ловци и екипа у гађању глинених 
голубова „Матарели“ Барице били су домаћини ФИНАЛА 
КУП-а Србије у гађању глинених голубова по систему 
американ трап за 2021. годину, најзначајније такмичење за 
ловце, такмичаре у гађању глинених голубова. Након 

претходно одржана 
4 КУП-а, у Финалу 
се нашло укупно 8 
екипа: поред екипе 
домаћина, снаге су одмерили ловци из Титела, Осипаонице, 
Сакула, Кикинде, Обреновца, Уба и Лајковца. 
        У Екипном талмичењу, најбољи резултат су остварили 
домаћини, екипа „Матараели“ из Барица у саставу (Теодор Миок, 
Бранко Дрљача и Сима Миок), другопласирана је била екипа 
„Тител 147“ из Титела док је треће место припало екипи „Лука“ из 

Осипаонице. Појединачно, најбољи стрелци Финала КУП-а Србије за 2021. годину су: Иван Табачки из 
Титела и Бранко Дрљача и Сима Миок из Барица. 

 У категорји ветерана, најбоље остварене пласмане су имали: 
Милан Радовић са Уба, Миодраг Панчић из Осипаонице и Цвета 
Остојин из Сакула док су у категорији Супер ветерана најбољи били: 
Благоје Мирков из Сакула, Милош Савин и Ђура Вребалов из Кикинде. 
 Најбоље екипе и стрелци у гађању глинених голубова за 2021. годину 
су за постигнуте резултате примили пехаре. Координатор рада лиге, Благоје 
Мирков, главни арбитар на такмичењу у Барицама похвалио је изузетне 
услове полигона на којем се одвијало такмичење као и саму организацију и 
пријем домаћина.            

Г.Р. 

АКТИВ ЖЕНА „БИСЕРИ“ ПЛАНДИШТЕ 

ОБЕЛЕЖЕНА КРСНА СЛАВA 
  
 У складу са епидемиолошком ситуацијом, 
Актив жена „Бисери“ Пландиште обележили су 
крсну славу Светог Рафаила Бантског резањем 
колача у присуству чланица и председника 
једног броја актива жена и удружења грађана са 
територије општине Пландиште, саопштила је 
Славица Миљковић, председница Актива жена 
„Бисери“ Пландиште. 
     

ХУМАНИТАРАНА ПОМОЋ ЗА 

НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 
 

Једна од редовних активности Актива 
жена „Бисери“ јесте и сакупљање хуманитарне 
помоћи за најугроженије породице са територије 
општине Пландиште. По речима Славице 
Миљковић, ову активност реализују уз помоћ 
Центра за социјални рад Пландиште, што значи 
да се помоћ уручује породицама које Центар 
одређује. Тако је било и ове године. 
Хуманитарна помоћ која се састојала од више 
килограма сухомеснате и конзервиране хране 
као и средстава за хигијену, уручена је породици 
Новаков из Барица која је недавно доживела 
трагедију, пошто им је мајка преминула након 
саобраћајне несреће коју је доживела. Недуго 
затим, преминуо је и отац ове вишечлане 
породице у којој има и малолетне деце. 

ЈУБИЛЕЈИ 

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА СРЕЋНОГ БРАКА 
  

 Брачни пар Радојка и Драгомир - Шади 

Шкундрић из Купиника, овог су лета прославили 

шест пуних деценија заједничког живота и срећног и 

успешног брака. „Журку изненађења“ за овај јубилеј 

приредиле су им ћерке Невена и Гордана. Шади и Рада 

имају 4 унучета и два праунучета на које су поносни и 

за које, како сви у тим годинама кажу, живе. На питање, 

шта је рецепт за дуг и срећан брак кажу да није увек 

било лако, нарочито на почетку брака, али се уз 

разумевање, попуштање, узајамно поштовање и пуно 

поверење, све прева-

зиђе. Својим унуцима и 

свим осталим младима 

брачним паровима, овај 

пар и сви остали који 

имаји оволико а можда 

и више брачног стажа, 

сигурно могу бити за 

пример, како одржати 

брак. 

 Редакција Билте-

на честита брачном 

пару Шкундрић и свим 

осталим брачним паро-

вима јубилеје заједни-

чког живота! 
Г.Р. 
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На овогодишњим Спорт-ским играма 
запослених у локланим самопуравама Србије 
које су се одржале у периоду од 01. до 05. 
септембра у Кладову, екипа Општинске 
управе општине Пландиште постигла највећи 
успех до сада. Уз свесрдно ангажовање и 
пожртвованост на терену, пландиштани су се 
вратили са такмичења са највећим бројем 
награда до сада, четири пехара и четири 
медаље. 

У конкуренцији 29 општина са око 
650 учесника, Екипа Општинске управе 
општине Пландиште освојила је пехаре за 
прво место у атлетици, екипно такмичење, за 
друго место у одбојци и за треће место у 
фудбалу и навлачењу конопца. 

Појединачно, златним медаљама су се окитили, Радован Селаковић за прво место трчање на 100 
метара и Немања Брекић, бацање кугле. Бронзане медаље освојили су Алиса Боројевић, бацање кугле, 
у женској конкуренцији и Бранислав Матијевић за скок у даљ. 

Чланови спортске екипе која је на терену показала да има велико срце и да су сви изузетни борци 
у одбрани боја своје Општине, захваљују на безусловној подршци председнику Општине, Јовану Репцу 
и његовим сарадницима, подршци руководству Синдикалне организације Општинске управе 
општине Пландиште, као и свима који су их бодрили и навијали за њих током такмичења. 
 Колеге које остале на својим радним местима, честитају Екипи на великом успеху са жељом да се 
успех понови и у наредним такмичењима.           

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ У КЛАДОВУ 
ЕКИПА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ НАЈТРОФЕЈНИЈА 

СВ. РАФАИЛО БАНАТСКИ – 2021. 
обележила спортска такмичења 

 
По неписаном правилу обележавање Месне и храмовне славе Свети 

Рафаило Банатски обилује спортским надметањима. 
 У року од три дана одржано је чак 4 такмичења у 2 различита 

гранска спорта а посебно задовољство можемо истаћи констатацијом да су 
учешће узеле млађе узрасне категорије, сениори и ветерани.  На свим 
манифестацијама укупно је учествовало преко 150 такмичара а поред 
активних спортиста учествовали су и аматери - рекреативци. 

Традиционалним турниром у брзопотезном шаху, на којем је 
учествовало око двадесетак такмичара углавном из јужнобанатског округа 

отпочела су тродневна 
надметања. Други дан свакако је обележио 
Међународни фудбалски турнир у категорији 
ветерана. У недељу је организован триагонал у малом 
фудбалу за дечаке и девојчице узраста од 6 до 9 
година а част да се представе публици имали су 
чланови клубова из 
Падине, Избишта и 
Пландишта.  
 VII Меморијалним 
турниром у малом 

фудбалу "Предраг Јаћовић", који је постао саставни део спортских 
манифестација, завршен је спортски део програма. 

Поред локалног фудбалског и шаховског клуба угостили смо 
представнике из Вршца, Ритишева, Павлиша, Избишта, Падине и посебно нам 
драге госте из Северне Македоније (Росоман) односно Румуније (Анина и 

Саваршин).  
 Организациони одбор је 
у сарадњи са Спортским 
савезом општине План-диште 
за сва такмичења обезбедио 
пригодне награде у виду 
захвалница, диплома, медаља, 
пехара и разних појединачних 
признања.              
    puggia 

Г.Р. 
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Половином августа у Новом Козјаку одржана је 

Конференција клубова МФЛ Алибунар-Пландиште. 
Установљено је да ће у сезони 2021/2022. лигу 

сачињавати 10 клубова: 7 са територије општине 

Алибунар односно 3 из општине Пландиште. Према 

календару такмичења утакмице првог кола одигране су 

11/12. септембра док је  последње коло јесењег дела 

првенства на програму 06/07. новембра. 

* 

 На састанку УО ШСВ и Такмичарске комисије 

Шаховског савеза Војводине донета је одлука да други 

део такмичења у Војвођанским лигама почиње 05 

септембра. За све лиге је предвиђено 9 кола Бергер, а за 

лиге са већим бројем клубова од 10 - Швајцарски систем. 

ШК "Слога" (Пландиште) ове године наступа у оквиру 

Јужнобанатске зонске лиге и тренутно у конкуренцији 14 

клубова заузима друго место.  

* 

У организацији Одбојкашког клуба 

"Пландиште" чланице пионирске селекције биле су 

гошће на утакмици групне фазе такмичења између Србије 

и Азербејџана на недавно одржаном Европском првенству 

у Београду. Велику захвалност клуб дугује Одбојкашком 

савезу Србије који је обезбедио 20 бесплатних улазница 

односно општини Пландиште која је финансирала услуге 

превоза.                     puggia 

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР  
- ОКТОБАР - 

 
ФУДБАЛ 

 

Војвођанска лига - Исток 
02.10.2021. 15:30h  

Пландиште:  Слога – Војводина 1928 (Перлез) 

16.10.2021. 15:00h  

Пландиште:  Слога – Полет (Идвор) 

30.10.2021. 13:30h 

Пландиште:  Слога – Козара (Банатско Велико Село) 

 
Прва ЈБПФ лига 

10.10.2021. 15:00h  

Хајдучица: Хајдучица – Спартак 1911 (Дебељача) 

24.10.2021. 14:30h  

Хајдучица: Хајдучица – Партизан (Уљма) 
 

Друга ЈБПФ лига - Исток 
09.10.2021. 15:00h  

Маргита: Слога – Партизан (Кајтасово) 

10.10.2021. 15:00h  

Милетићево: Граничар – Дунав (Банатска Паланка) 

23.10.2021. 14:30h  

Маргита: Слога – Полет (Избиште) 

24.10.2021. 14:30h  

Милетићево: Граничар – Караш (Јасеново) 

ФК "ГРАНИЧАР" ОСВАЈАЧ ОПШТИНСКОГ КУПА 

 Фудбалери Граничара освајачи су Купа на територији општине 

Пландиште. 

 У овогодишњем Куп такмичењу учешће је узело три клуба: Хајдучица 

(Хајдучица), Граничар (Милетићево) и Младост (Велика Греда).  

 Улогу благог фаворита, након добијене утакмице првог кола 

службеним резултатом 3:0 против екипе из Хајдучице, ослабљена 

неиграњем неколико стандардних првотимаца екипа из Милетићева 

потврђује у финалу.  

Финална утакмица између Ф.К. Граничар и Ф.К. Младост по 

традицији одиграна је у Пландишту. У изузетно лепом амбијенту, уз фер и 

коректно понашање свих актера, у резултатски неизвесном мечу до 

последњег минута регуларни део завршен је 0:0 да би након бољег извођења 

једанаестераца славили плаво-бели из Милетићева 4:2.  

 Признања финалистима као 

и пехар капитену победничке 

екипе уручио је председник 

општине Пландиште Јован Репац.

        

           puggia 


