
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Троброј 133/135.  Година IX  30. јун 2021. 

 ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ПОТПИСАН УГОВОР 

 О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 2020/2021. 

 
У ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, највећој на тероторији општине Пландиште са 

подручним одељењеима, ове године је у 8. разреду био 61 ученик. Са одличним успехом је годину 

завршило 25 ученика од који је 10 ученика Вуковаца. Носиоци Вукове дипломе у ОШ “Доситеј 

Обрадовић“ су: Дуња Дракулић, Милан Панић, Тина Пантић, Огњен Стефановски, Никола 

Вучковић, Илија Ћалић, Лара Деспотовски, Вукашин Деспотовски, Жељана Гроздановски и 

Виола Мориц. Ученик генерације је Тина Пантић. 

У ОШ ”Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди је ове године било је 9 ученика осмог 

разреда. Са одличним успехом је разред завршило 2 ученика. Носилац Вукове дипломе је Андреј 

Матијевић који је уједно и ученик генерације. 

У ОШ “Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици је у 8. разреду укупно било 10 ученика. 

Одличних ученика у осмом разреду је било 4. Две ученице су носиоци "Вукове дипломе": Ива 

Зизовски и Вања Везмар. Ученик генерације је Ива Зизовски. 

Тина Пантић Андреј Матијевић Ива Зизовски 

Г.Р. 

У згради градске управе у Краљеву свечано је 

потписан Уговор о суфинансирању програма енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које 

спроводи општина Пландиште. Свечаном потписивању 

уговора присуствовао је заменик председника Општине 

Пландиште, Душан Ћурчић. 

На основу спроведеног Јавног позива за доделу 

средстава за финансирање Програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова, Општина 

Пландиште је као носилац програма конкурисала код 

надлежног Министарства за рударство и енергетику и овом 

приликим потписали смо Уговор о суфинансирању програма 

који је од изузетне важности за унапређење пројекта 

енергетске ефикасности.                               (наставак на стр. 3)  



С Т Р А Н А  2  

Данас је у Сали биоскопа КОЦ-а одржана 
Девета седница Скупштине општине Пландиште. У 
раду седнице којом је председавао Горан 
Доневски, председник СО Пландиште учествовало 
је 15 одборника. 

Пре усвајања дневног реда, председник је 
предложио допуну са једном тачком која се односи 
на измену Финансијског плана ОШ “Јован Стерија 
Поповић“ Велика Греда због добијених средстава 
за реализацију пројекта „Текуће поправке и 
одржавање објекта ОШ “Јован Стерија Поповић“ 
Велика Греда. И председник Одборничке групе „За 
боље Пландиште, адвокат Лукић 
Данило“ је предложио допуну 
дневног реда, са две тачке, које 
одборници нису усвојили. 
 Одборници су на овој 
седници прво усвојили Одлуку о 
завршном рачуну буџета општине 
Пландиште за 2020. годину. У 
оквиру ове тачке је речено да су 
укупни приходи и примања са 
пренетим средствима били преко 
561 милион динара а да су и 
укупни расходи и издаци буџета 
општине Пландиште у 2020. 
години износили преко 543 
милиона динара, тако да 
је суфицит у прошлој 
години износио 17,857 
милиона динара. 
 Што се тиче 
Одлуке о правим изме-
нама и допунама Одлу-
ке о буџету Општине 
Пландиште за 2021. 
годину (Први ребаланс), 
известилац по овој 
тачки је рекао да се буџет 
коригује навише, захваљијући 
већем приливу средстава од 
планираних у овом периоду, и то 
од закупа државне пољо-
привредног зeмљишта, од 
капиталних наменских трансфера 
АПВ и од пореза на зараде. 
Укупан буџет општине 
Пландиште, првим ребалансом је 
нешто више од 665 милиона 
динара.  
 У вези са Одлуком о 
ослобађању од обавезе плаћања накнаде за 
коришћење јавних површина на територији 
општине Пландиште речено је да се утврђује 
ослобађање обавезе плаћања накнада коришћења 
јавних површина за 2020. и 2021. годину, у циљу 
пружања помоћи у санирању негативних последица 
које трпе привредни субјекти, насталих услед 
болести Covid-19. Након тога, одборници су 
разматрали и изгласали Одлуку о условима и 
мерама за уклањање објеката, Одлуку о стављању 
ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за 

запошљавање која са Скупштине прелази у 
надлежност Општинског већа, Решења о измени 
Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације 
који трпи измену због тога што је, због смрти 
директора, именован нови в.д. директор ЈП “Полет“ 
Пландиште. 
 На 9. седници СО Пландиште изгласано је 
Решење о давању сагласности на Извештај о раду 
Савета за здравље општине Пландиште за период 
јануар-децембар 2020. године и Решење о давању 
сагласности на Извештај о имплементацији Плана 
јавног здравља општине Пландиште за 2020. 

годину. Након тога разматрани су 
Извештаји о раду и финансијком 
пословању за 2020. годину и 
изгласана Решења о давању 
сагласности на Извештаје о раду и 
Извештаје о финансијском 
пословању Историјског архива 
Бела Црква, Народне библиотеке 
Пландиште у оквиру којег је 
речено да се у прошлој години 
набављено 1329 књига, да има 
1612 чланова и да је у прошлој 
години посетило 5126 посетилаца. 
Изгласана су и Решења и за  
Културно-образовни центра „Вук 

Караџић“ Пландиште, 
Дом здравља “1.Oкто-
бар“ Пландиште, Центар 
за социјални рад 
Пландиште и за Црвени 
крст Пландиште. За 
Предшколску установу 
„Срећно детињство 
Пландиште“ и ОШ 
“Доситеј Обрадовић“ 
Пландиште, ОШ “Јован 

Стерија Поповић“ Велика Греда и 
ОШ “Јован Јовановић Змај“ Хајду-
чица, већници су разматрали 
њихове Финансијске извештаје а 
након тога су утврђивани 
предлози Решења о давању 
сагласности на Извештаје за 
период 01. јануар - 31. децембар 
2020. годину. 
 Такође, одборници су на 9. 
седници СО Пландиште изгласали 
и Решања о давању сагласности на 
Извештај о раду и Финансијски 

извештај свих месних заједница Општине 
Пландиште (МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ 
Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ 
Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ 
Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ 
Стари Лец и МЗ Хајдучица) за 2020. годину. 
 Осим одборника, седници су присуствовали 
Јован Репац, председник Општине Пландиште, и 
Александра Одавић Мак, начелница Општинске 
управе општине Пландиште. 

              Г.Р. 

ИЗВЕШТАЈ СА  9. СЕДНИЦЕ СKУШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН И ПРВИ РЕБЕЛАНС БУЏЕТА 

ЗАХВАЛНОСТ ОПШТИНИ  

Д р  Н е б о ј ш а  Д р љ е в и ћ , 

в.д.директор Дома здравља 

„1.Октобар“ Пландиште је у 

оквиру извештавања захвалио 

О п ш т и н и  П л а н д и ш т е  н а 

безрезервној помоћи у вези са 

имунизацијом која је остварена у 

проценту од 42% и највећа је у 

Јужном Банату. Такође, већ два 

месеца, у општини Пландиште 

није регистрован ниједан случај 

заразе корона вирусом. 

ЧЕСТИТКЕ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈУ  

З а м е н и к  п р е д с е д ни к а  СО 

Пландиште, Владан Младеновић 

је захвалио свим запосленим 

радницима, медицинском особљу 

и директору Дома здравља у 

П л а н д и ш т у  н а  и з у з е т н о ј 

о р г а н и з о в а н о с т и , 

професионалности и организацији 

у време пандемије корона вируса. 
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(наставак са стр. 1)  
 

Додељена средства пред-

стављају наменски трансфер које се 

користе за тачно дефинисане радове и 

пројекте како би грађанима општине 

Пландиште ставили на располагање 

средства и на тај начин помогли 

енергетску санацију објеката. У 

наредном периоду биће расписан 

конкурс са детаљним условима и 

правилима који ће грађани остварити 

како би добили опредељена средства. - 

изјавио је заменик председника 

Општине Пландиште Душан Ћурчић. 

Заменик је такође рекао да је 

релизација оваквих пројеката показатељ 

одлучне и смерне политике коју води 

председник Републике Србије, 

Александар Вучић и представници 

локалне самоуправе у Пландишту, са 

циљем да свим грађанима наше 

општине ставе на располагање новчана 

средства обезбеђена конкурсом, која ће 

грађани општине Пландиште 

искористити за санацију својих 

породичних кућа, станова и стамбених 

зграда.            

             И.Ђ. 

УСКОРО У ПЛАНДИШТУ 

 

ТРИМ СТАЗА И ТЕРЕТАНА  

НА ОТВОРЕНОМ У ПЛАНДИШТУ 
 

На основу Јавног конкурс за доделу средстава за 

суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите 

земљишта као природног ресурса у 2021. години, који је 

Министарство заштите животне средине расписало, 

општини Пландиште је одобрено 12 милиона динара за 

суфинасирање пројекта под називом „Трим стаза и теретана 

на отвореном у Пландишту“. 

Трим стаза и отворена теретана биће код мотела 

„Платан“у Пландишту и завршаваће се по фазама, како је и 

предвиђено. Пројекат ће представљати једну уређену и 

осветљену целину. У првој фази пројекта планирана је 

изградња трим стазе и платоа за теретану на отвореном. У 

другој фази, постављање мобилијара (израда сеника, клупа, 

канти за смеће, опремање теретане на отвореном). Након 

тога следе електро радови, видео надзор и постављање 

канделабера што је предвиђено да се уради у трећој фази док 

је за последњу, четврту фазу предвиђено хортикултурно 

уређење. 

Укупан буџет пројекта је 30.000.000,00 (са ПДВ-ом). 

Тражен износ средстава од Министарства заштите животне 

средине је био 24.000.000,00, односно 80% пројекта а 

учешће Општине Пландиште је преосталих 20%, односно 

6.000.000,00 динара. За овај пројекат Министарство је 

одобрило 12.000.000 рсд. 

НА ТРЕЋЕМ ФЕСТИВАЛУ ХРАНЕ И ВИНА “GOOD FOOD & WINE” У БЕОГРАДУ 

НАРОДНЕ РУКОТВОРЕНЕ И БАМИЈА ИЗ ПЛАНДИШТА 
 

На Трећем фестивалу хране и вина “Good food & wine”, које је одржано 19. јуна у Београду, на 

Савском кеју, учешће су узели и представници из Општине Пландиште, Клуб жена “Јефимија” и 

Момчило Ћалић. 
Током фестивала удружења из Пландишта су представила лепе примерке народних рукотворина 

и предмета старих заната, док је Момчило Ћалић изложио своје препознатљиве производе од бамије и 

чичоке. 

Том приликом, Наташа Бајић, председница Клуба жена “Јефимија” је изразила велико  

задовољство што су, као представници из Општине Пландиште имали прилику да презентују своје 

производе на једној таквој манифестацији, 

која је окупила удружења из свих крајева 

Србије. 

 

 - Захваљујући доброј вољи и ангажману 

жена из наших удружења приказали смо део 

народних рукотворина, предмета старих 

заната, здраве производе од бамије и чичоке 

које узгаја и припрема наш суграђанин 

Момчило Ћалић, чији су производи надалеко 

познати по својој лековитости и широкој 

употреби у домаћинству. Ово је једна лепа 

манифестација и биће нам задовољство да се 

одазивамо позиву и убудуће, како би на што 

лепши начин презентовали нашу општину, 

изјавила је Наташа Бајић. 
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Cooperation beyond borders. 
Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme is financed by  
the European Union under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) and  
co-financed by the partner states in the Programme. 

ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
ЈЕДИНСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ  

И УСЛУГЕ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Општина Пландиште, 18. јуна 2021. године званично je завршла још 
један пројекат из Прекограничног ИНТЕРРЕГ програма РО-РС под називом 
„Брига о менталном здрављу за инклузивни развој заједнице", Е-Мс бр. 
РОРС-353. Овај пројекат се наставља на пројекат који је реализован у 
периоду 2017-2018. године под називом „Заједно за инклузивну заједницу“. 
Као и на првом тако су и на другом пројекту партнери били: Фондација 
„Сперанца“(водећи партнер) и Хуманитарна организација „Сачувајмо 
децу“ (Save the children) из Темишвара (Румунија) и општина Пландиште, 
партнер из Србије. Укупан буџет пројекта је 178.000 евра од којих, 
Европска унија обезбеђује 85% бесповратних средстава, односно 152.000 
евра док је учешће општине Пландиште 15%, односно 26.000 евра. 
 Све активности пројекта који се реализовао без прекида, у периоду 
проглашења пандемије Корона вирусом, одвијале су се у новооснованом 
Центру који се налази у адаптираном простору Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште у Пландишту. Захваљујући пројекту, Центар има два кабинета, један за рад 

лекара и други, за рад логопеда и психолга и две учионице, једну за рад 
са децом нижих разреда и једну за рад са старијом децом. Учионице су 
богато опремљене дидактичким материјалом и ИТ опремом као и 
комплетно новим намештајем. Свака учионица има и паметне табле 
као и мултифункционални апарат за копирање, штампу и скенирање. 
Стучни тим пројекта чине лекар, психолог, логопед, два наставника за 
рад са децом у допунској настави и два стручна сарадника за 
превентивне активности. 
Циљ пројекта је повећање квалитета живота применом интегрисаног 
сета регионалних политика и ефикасних мера превенције, интервенције 
и компензације у случајевима поремећаја менталног здравља или 
ризика од поремећаја менталног здравља деце у пограничној области 
Тимиш (општине Банлок и Ливаде), Румунија и пограничној области 
Јужног Баната, у општини Пландиште. Такође, пројектом треба да се 
обезбеди учешће заједнице у повећању приступа побољшаној заштити 
менталног здравља и образовања за децу у ризику или са поремећајима 

менталног здравља у пограничном подручју Тимиш, Румунија и Јужни Банат, Србија, што је један од 
специфичних циљева. Други специфичан циљ јесте, спречавање појаве поремећаја менталног здравља 
или санирање њихових последица развојем и пружањем специјалистичких интервенција и услуга 
подршке за најмање 500 деце и њихове породица. 

Због пандемије корона вирусом, све активности које су предвиделе заједничке едукације за 
стручне сараднике и чланове екипе пројекта су релизоване on line. Тако је било са активностима размене 
искустава. Општина Пландиште је у оквиру ове активности, о искуствима у раду са децом које имају 
сметње у развоју као и са одраслим и старијим особама организовала 
прву он лине конференцију на којој о искуствима у раду са децом и 
одраслим особама са сметњама у развоју говорили представници 
институтција и установа из најближе околине, Вршца и Беле Цркве. 
 Велику подршку у реализацији пројекта пружиле су све три 
основне школе са територије општине Пландиште. 
 Захваљујући пројекту, општина Пландиште је основала 
јединствен Центар у Јужном Банату за потребе деце са сметњама и у 
развују и не само њима већ и за сву осталу децу којој је потребна помоћ 
коју Центар пружа. Највеће интересовање, за време реализације 
пројекта било је за специјалистичје услуге логопеда. На радост чланова 
Пројектног тима, већ постоји интересовање да у току летњег распуста 
деца нижег узраста дођу на допунску наставу и рекреативну наставу 
коју Центар пружа. 
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ИСТОРИЈА ЛОВИШТА  

“БРЗАВА” ПЛАНДИШТЕ 

 Ловиште “Брзава” Пландиште је 
установљено и званично основано од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде давне 1994 године. О првобитном 
постојању лова на територији нашег ловишта 
датирају подаци из 19 века када су у лов ишли 
грофови и њихови пријатељи велепоседници, 
међу којима су свакако најзвучнија имена грофа и 
велепоседника из породице Дунђерски, као и 
гроф Јагодић који дан данас има свој дворац у 
општини Пландиште Поменути гроф Јагодић је 
живео и ловио на територији садашњег ловишта 
“Брзава”, што је и споменуто у снимљеном 
серијалу “Сва та равница”. Ловиште је увек било 
богато аутохтоним врстама дивљачи. Следећи 
подаци о историји ловишта датирају из 1909 
године када су постојала и газдовала ловиштем 
ловачка друштва која су током 2009. године 
прослављала 100 годишњицу ловства. Ловачка 
друштва су после  Другог светског рата удружена 
у Општински ловачки савез који је након тога, 
1996. године пререгистрован у Ловачко удружење 
“Бразава” Пландиште који данас броји око 300 
чланова распоређених у 13 ловачких секција са 
исто толико ловних ревира. Укупна ловна 
површина је 38,100 ха. 
 Наше ловачко удружење газдује крупном 
дивљачи: јелен, срна и дивља свиња.  
 Од ситне дивљачи газдујемо са зецом, 
фазаном, препелицом а богати смо са дивљом 
патком и дивљом гуском… 
 Наш највећи понос су припадници нашег 
ловачког подмладка, о чему ћемо више писати у 
следећем билтен. 

Добар поглед! 
Давор Ћалић и Марјан Пупавац 

ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА ЛОВСТВА 

НА НАШИМ ПРОСТОРИМА 

 Неколико уводних речи о историјату 

ловства и самом развоју ове гране привреде 

истакли смо у претходној колумни "Кутак за 

лов и риболов". Када бисмо требали да 

пронађемо праву особу, ловца и љубитеља 

природе који је покренуо читаву причу око 

оснивања ловачких удружења и унапређења 

ловства у Војводини и Србији, имали бисмо 

заиста тежак задатак. Свакако једна од 

најзначајнијих личности за развој ловства и 

популаризацију ове гране привреде био је мр 

Јован Јоца Дивилд (1894-1962). 

 Мр Јован Јоца Дивилд је рођен у 

Петроварадину 28. јануара 1894. године. Основну 

школу је похађао у родном Петроварадину, а 

потом се уписао у гимназију у Земуну, коју 

завршава са одличним успехом. 

 После завршетка шестог разреда гимназије, 

уписује се на студије у Загребу, где, после две 

године студија на Фармацеутском факултету 

стиче знање магистра фармације. Оснивање 

Савеза ловачких друштава за Војводину била је 

његова велика замисао. 

 Године 1922. започиње динамичан рад да то 

спроведе у дело. Улаже изузетан напор да се 

организује иницијативни одбор за припрему и 

сазивање Првог конгреса ловачких друштава у 

Војводини. 

 Велики уложен труд и рад са још 

неколицином угледних ловаца донео је резултат, 

те је за 10. децембар 1922. године сазван Први 

конгрес ловачких друштава у Војводини на којем 

је основан Савез ловачких друштава за 

Војводину.  
               (наставак на следећој страни) 
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(наставак са претходне стране) 

 Као изузетно предузимљивог, елоквентног, 

високообразованог човека и солунског ратника, 

те носиоца Албанске споменице из Првог 

светског рата, на Првом конгресу ловачких 

друштава га бирају за првог секретара СЛД за 

Војводину. У периоду од 1922. до 1927. године 

биран је за првог секретара СЛД за Војводину, у 

1928/29. години је биран за другог 

потпредседника СЛД, од 1930. до 1936. године је 

биран за првог потпредседника СЛД, а од 1936. 

па до 1941. године је биран за председника СЛД 

за Дунавску бановину 

 На његову иницијативу, СЛД за Дунавску 

бановину, почетком 1937. године, врши припреме 

и организацију за одлазак ловаца на Прву светску 

изложбу лова у Берлин. Почетком новембра 1937. 

године, са железничке станице у Новом Саду 

полази специјални воз са 352 путника на 

вишедневни излет који је укључивао посету 

Берлину и одлазак у неколико ловишта у 

Немачкој. 

 Занимљиво је да је управо трофеј мр 

Јоце Дивилда који је био изложен на првој 

светској изложби ловачких трофеја у Берлину 

тренутно у власништву аутора овог текста, 

Давора Ћалића. Трофеј је био изложен на 

Лористу на изложби ловачких трофеја у 

Новом Саду и оцењен је златном медаљом. 

Ово је најзначајнији трофеј у историји 

ловства Војводине. Сви домаћи медији 

објавили су вест да је поново пронађен веома 

вредан трофеј који је отргнут од заборава. 

Јоца Дивилд је изузетно био поносан на овај 

трофеј, који је красио зид његовог стана изнад 

радног стола. Овај трофеј биће уступљен 

Ловачком Савезу Војводине на 100 

годишњицу његовог оснивања и красиће ново 

отворени музеј ловства Војводине.  

 Поред рада на омасовљењу савеза ловачких 

друштава, стално објављује своје чланке у 

„Ловачком гласнику“. Током „златног периода 

лова у Војводини“  био је организатор и учесник 

такмичења у гађању живих и глинених голубова, 

од којих је најмасовније било организовано 8. маја 

1938. године у Новом Саду, под покровитељством 

бана Дунавске бановине, господина Светислава 

Рајића. 

 Идеја ловаца из 1929. године да се у Новом 

Саду изгради један ловачки дом, почела је да се 

остварује тек 1937. године, и то заузимањем мр 

Јоце Дивилда. 

 Велики број ловачких друштава и 

појединаца се одазвао апелу и пружио помоћ у 

виду грађевинског материјала и новца, али било 

је потребно и подизање зајма за завршетак 

велелепног објекта. Стигао је и дан освештања 

завршеног ловачког дома – 25. август 1940. 

године, дан који је златним словима забележен у 

историјату војвођанског ловства. На свечаности 

поводом тога председник Дивилд је одржао 

свечани говор. 

 Убрзо је почео и Други светски рат. Мр Јоца 

Дивилд се враћа раду у својој апотеци. Током рата 

помаже у лековима и санитетском материјалу 

партизанске јединице у Срему, као и сиромашне 

људе који нису имали финансијских средства за 

куповину лекова. После завршетка Другог 

светског рата, нове власти му, и поред сазнања да 

је помагао покрет отпора у Срему и инсистирања 

високих функционера нове власти као што су били 

генерал Коста Нађ и Владимир Велебит, не дају 

могућност да се поново укључи у рад обновљеног 

ловачког Савеза. 

 Замерено му је од стране једног делегата на 

Скупштини Савеза, 1945. године, да се током 

посете Првој светској изложби 1937. године у 

Берлину сликао са тадашњим надловником Рајха 

(Херманом Герингом), касније проглашеним за 

ратног злочинца.  

Умро је 20.04.1962. 

у Опатији, а сахрањен је 

у Петроварадину у 

породичној гробници. 

 

   Давор Ћалић 
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ДАНИ РИБАРА-ПЛАНДИШТЕ 2021, ТАКМИЧЕЊЕ ЈУНИОРА 

УНА МАЈКИЋ И ДЕНИС ДЕМШЕ НАЈБОЉИ 
 

 Спортско удружење риболоваца “Смуђ“ 

Пландиште већ четврту годину обележева Дане рибара који 

су и ове године одржани у јуну на „Багеру“ који су са пуно 

пажње у последњих пар година интензивно уређивали и сада 

представља омиљено место не само риболоваца већ и многих 

других. 

 У изузетном амбијенту Багера који постаје и 

омиљено шеталиште плаништана и ове године је Удружење 

спортских риболоваца „Смуђ“ у оквиру манифестацие Дани 

рибара, организовало такмичење у пецању рибе на пловак за 

најмлађе, јуниоре до 15 година. Одзив такммичара је из 

године у годину све већи. Ове године је било 48 такммичара, 

узраста од 3 до15 година. Организацију Дана рибара помогли 

су КОЦ „Вук Караџић“ а покровитељ манифестације је била Општина Пландиште. Такмичење се 

одвијало у две категорије, за дечаке и девојчице. 

У категорији дечака, ове године набољи су били: Денис Демше (1300 гр), 

Давид Дероко (1100гр) и Урош Леонтијевић (1030 гр). У категорији 

девојчица, прво место је припало Уни Мајкић (500гр), друго је освојила 

Лана Колар (360 гр) а треће, Тара Симоновски (350 гр). И овога пута сви 

пријављени су добили мајце, штап за пецање и захвалницу за учешће. 

Најбољи на турниру су добили медаље, дипломе и још по један штап за 

пецање. Медаље, награде, дипломе и захвалнице учесницима су уручили, 

директорица КОЦ-а „Вук Караџић“, Тијана Штиглиц, председник СО 

Пландиште, Горан Доневски и 

председник УСР "Смуђ" 

Пландиште Горан Личина 

- Посебно ме радује што се сваке 

године на такмичење пријављује 

све више девојчица, па смо тако 

овогодишње такмичење могли да 

организујемо у две категорије. За 

сваког учесника обезбеђени су 

пригодни поклони, а за 

најуспешније такмичаре и 

такмичарке медаље, штапови за 

пецање и поклон реквизити - 

изјавила је директорка Културног центра Тијана Штиглиц. 

Овогодишњу манифестацију посетили су и 

представници локалне самоуправе на челу са председником СО 

Пландиште Гораном Доневским и већницима Тањом 

Петровић и Мирјаном Грбићем. 

Председник Скупштине општине, Горан Доневски је том приликом рекао да су за организовање 

ове манифестације заслужни Удружење спортских 

риболоваца „Смуђ“ из Пландишта. Локална 

самоуправа ће се трудити да увек подржава овакве 

акције и манифестације, нарочито када се 

анимирају најмлађи, јер на тај начин желе да их 

учимо здравом начину живота, спорту и 

рекреацији. 

Иако није било такмичења у кувању рибље чорбе, 

домаћини су се потрудили да спреме довољне 

количине чорбе за такмичаре, госте и остале 

посетиоце, љубитеље овог гастрономског 

специјалитета.      

              Г.Р. 
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КАМПАЊА ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

„WC ШОЉА НИЈЕ КАНТА ЗА ОТПАТКЕ" 
 

Кампања под називом "WС шоља није канта за 

отпатке" покренута је са циљем да информише грађане о 

свим штетним ефектима који могу да настану несавесним 

и неодговорним бацањем отпадака у канализациону 

мрежу. Бацањем отпадака, најлон кеси, влажних 

марамица, моторних уља, остатака хране и осталог 

кабастог смећа додатно оптерећује пумпе за 

пречишћавање отпадних вода, чиме се узрокују чешћи и 

већи кварови и тиме онемогућава несметан рад система за 

пречишћавање отпадних вода. Сви смо ми једнако 

одговорни и морамо се савесно понашати како би 

спречили настанак штете веће вредности на комуналној 

инфраструктури и пречистачу отпадних вода. Овом 

кампањом желимо да упозоримо грађане на проблеме са којима се свакодневно сусрећемо, нарочито у 

периоду када рад откажу две или више пумпи истовремено, чиме настају последице које трпи већина 

грађана због неодговорности појединаца. Надам се да ће ова мини кампања дати резултате на 

задовољство свих корисника наших услуга - изјавио је в.д. директора ЈП „Полет“, Мирослав Петровић. 

АКТИВНОСТИ ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

УРЕЂЕЊЕ ПАРКА „РАСАДНИК“ 
 

У склопу редовног одржавања јавних површина и паркова на територији Општине Пландиште, 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште започело је акцију уређења парка „Расадник“ у Пландишту. 

У складу са временским условима, тренутним потребама за уређењем на терену ЈП „Полет“ 
покренуло је ову акцију са циљем уређења јавних површина уклањањем растиња, оборених стабала и 
стрњишта на приоритетним локацијама. Тренутно се радови изводе у парку „Расадник“, обзиром да је то 
једна од најпосећенијих локација у Пландишту. У оквиру овог парка налазе се и дечије игралиште, терен 
за одбојку и мобилијар за одмор и разоноду и стога смо ову локацију означили као приоритет јер 
уређењем ове површине стварамо могућност за игру и боравак деце и омладине. С'обзиром на велику 
површину коју треба да покрију, сви ови радови изводиће се у етапама, изјавио је в.д. директора ЈП 
„Полет“, Мирослав Петровић који је такође рекао, да ће се у наредном периоду уредити  и паркови у 
другим насељеним местима која су у надлежности јавног предузећа.                                                       И.Ђ. 

ИН МЕМОРИАМ 

Мишо Хрутка 

06. 08. 1954 – 20. 06. 2021 
 У недељу 20. јуна у ноћним сатима у својој 67. години у Хајдучици је 

изненада преминуо Мишо Хрутка, председник Савета Месне заједнице 

и дугогодишњи председник КУД „Братство“ у Хајдучици. Мишо Хрутка се 

родио 06. аугуста 1954. године у Хајдучици где је завршио и основну школу. 

Бавио се пољопривредом, како ратарском, тако и сточарском производњом. 

Био је и музичар. Свирао је хармонику и као такав се од првог дана 

оснивања КУД „Братство и јединство“ 1978. године укључио у рад друштва 

као корепетитор и шеф оркестра. Након обнављања рада друштва  2004. 

године изабран је за председника друштва, које је сада добило име КУД 

„Братство“. Ову функцију је обављао наредних 13 година, тачније до 2017. 

године. У том периоду друштво бележи бројне успехе а један од значајнијих 

је што је 2009. године успешно организовало Фолклорни фестивал „Танцуј 

танцуј“, најмасовнију манифестацију војвођанских Словака, али сигурно 

и једну од масовнијих манифестација организованих у општини Пландиште. Организацијом овог 

фестивала је обележен јубилеј – 200 година настанка села и насељавања Словака на ове просторе. Смрт 

је Мишу Хрутку задесила на функцији председника Месне заједнице Хајдучица, коју је обављао у два 

мандата, а у још једном мандату је био подпредседник МЗ. Оснивач је и председник Удружења 

пензионера, инвалида рада и грађана са којим је организовао бројна пензионерска дружења и 

хуманитарне акције. Мишо Хрутка је сахрањен у недељу 20. јуна на месном гробљу у Хајдучици.  

 Нека му је вечна слава! 
влх    
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У ВЕЛИКОМ ГАЈУ 

САНАЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ 
 

У склопу реализације пројекта санације 

објекта Дома културе у Великом Гају, тренутно се 

изводе радови на уређењу просторија и санацији 

унатрашњих делова зграде како би се објекат у 

потпуности прилагодио потребама корисника 

овог насељеног места. 

Радове на санацији објекта обишао је 

заменик председника Општине Пландиште 

Душан Ћурчић и том приликом изразио је 

велико задовољство што ће Велики Гај добити у 

потпуности уређен објекат Дома културе. 

Том приликом, заменик председника је 

изјавио да се у протеклом периоду у Великом Гају 

радило на реализацији великих пројеката и 

инвестирана је велика количина новчаних 

средстава на опремању и уређењу објеката 

школства, здравства и културе. Завршетком ових 

радова на унутрашњим просторијама Дома 

културе отвара се могућност пружања 

комплетнијих и потпунијих услуга мештанима 

овог села. 

- Локална самоуправа улаже значајна 

новчана средства у санацију објекта културе 

обзиром да је потреба за њиховим коришћењем 

велика у сваком насељеном месту. Овај објекат 

поред просторија здравства и месне канцеларије, 

користе и културно уметничко друштво за рад са 

децом, као и чланови ловачког друштва “Срндаћ”. 

Због чињенице да је туризам и ловство једна од 

грана привреде која се налазе у сталном развоју 

сматрам да ће уређење ових просторија 

члановима ловачког друштва бити од великог 

значаја за развој и повећање туристичке понуде у 

Великом Гају - такође је рекао заменик 

председника Општине Пландиште, Душан 

Ћурчић.            И.Ђ. 

ХУМАНИТАРАНА АКЦИЈА АКТИВА 

„ГРЕЂАНКА“ ВЕЛИКА ГРЕДА 
 

ПОМОЋ У ГАРДЕРОБИ  

ЗА ДОМ СТАРИ ЛЕЦ 
 

Актив жена "Гређанка" из Велике Греде 

покренуло је велику хуманитарну акцију 

прикупљања помоћи за кориснике Дома за 

душевно оболела лица "1. Октобар" Стари Лец. 

Хуманитарну акцију смо покренули са 

циљем да помогнемо корисницима Дома у Старом 

Лецу, јер је њима помоћ у сваком тренутку 

неопходна. Овом приликом прикупљали смо одећу 

и обућу и у сарадњи са директорком Дома 

доставили смо више од двадесет џакова 

гардеробе. Ово је само једна у низу акција које 

ћемо спровести како би помогли тим људима и 

то не само као помоћ у виду гардеробе већ и 

обилазком, организовањем манифестација, 

посетама, разговором и дружењима, јер је њима 

пажња и пријатељска рука заиста неопходна. 

Актив жена Гређанка жели да у наредном 

периоду у сарадњи са другим удружењима са 

територије Општине Пландиште организује још 

хуманитарних акција и прикупљања помоћи - 

изјавила је председница Актива „Гређанка“, 

Надежда Милановић. 
О хуманитарном раду на територији 

Општине, председник Општине, Јован Репац 

каже да ће удружења која организују и подржавају 

овакве акције увек наићи на велику подршку 

локалне самоуправе. 

- Удружењима са територије Општине 

Пландиште дугујемо велику захвалност што се 

труде да унапреде хуманитарни рад у нашој 

општини. Захваљујући људима добре воље, 

хуманитарни рад у Пландишту заузима важно 

место у нашој култури и заједници, на шта смо 

сви поносни, јер својим малим гестом можемо да 

помогнемо онима којима је та помоћ 

најпотребнија - изјавио је председник Општине 

Пландиште, Јован Репац.                       И.Ђ. 
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МЕСНА СЛАВА, ДУХОВИ У МАРГИТИ 

У СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ МЛАДИ КУМУЈУ 

Једна од омиљених месних слава коју су млади 
редовно посећивали због чувених игранки свакако да је 
била Месна слава Духови у Маргити, где је од „памтивека“ 
једнако славе и Срби и Румуни, али и сви остали који 
сложно живе у овом месту. Ове године у Српској 
православној цркви служена је Света Литургија коју су 
заједно служили месни парох, Немања Џамбић и 
протојереј из Вршца, Драгиша Стојадинов. Након 
завршетка Свете Литургије, организована је заједничка 
трпеза за све који су присуствовали Литургији. Ове године 
кум Славе је био млади  Александар Аца Стојменовић 
који је кумство предао такође младом, Данијелу Опреа из 
Маргите. На Литургији су били и представници Општине, 
Горан Доневски, председник Скупштине општине 
Пландиште и Мирјан Грбић, члан Општинског већа. 

 У жељи да се Слава прославља као некад, у петак, 
18.06. организован је Турнир ветерана на који су позване 
екипе које већ више од деценије друже и играју овај Турнир 
(Велика Греда, Купиник, Велики Гај, Банатско Ново Село, 
Бока и Маргита). Овога пута, најбољи су били домаћини. У 
суботу, 19.06. у поподневним сатима, организован је 
Меморијални турнир у малом фудбалу „Дејан Чех“ који се 
већ који се већ једанаесту годину игра у сећање на овог 
младог прерано преминулог фудбалера. На Турниру је 
укупно учествовало 7 екипа. Најбоља је била екипа 
Павлиша док су домаћини заузели тек 5. и 6. место. 
Такође у суботу, у порти румунске православне цркве, 
најбољи кувари Ловачке секције „Зец“ из Маргите кували 
су гулаш за све који воле овај ловачки специјалитет и 

остале мештане који су навикли да за Духове буде такмичење у кувању гулаша од дивљачи. По речима 
председника ловаца из Маргите, Михаја Микше, звог епидемиолошке ситуације, ни ове године није 
организована Гулашијада, већ су ловци одлучили да само они 
кувају један велики казан. 

Ове године није одржано ни такмичење и гађању 
глинених голубова у организацији ловачке секције „Зец“ из 
Маргите као што на Духовски понедељак, када  по обичају 
дођу гости, није одржан Концерт КУД-а „Дукат“ који је, 
упркос летњим температурама, редовно пунио салу Дома 
културе. Организатори се надају да ће следеће године бити 
више гостију, пре свега гостију из Румуније који су у задњих 
пар година редово учествовали на Турниру ветерана, имали 
такмичарску екипу у кувању гулаша и били гости КУД-а 
„Дукати“. 

ЈАВНИ ОГЛАС И ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 
 У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима 
Министарства одбране 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 и 
кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије за упутни рок 

''Септембар 2021''. 
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 на сајту општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs. 
               

             Центар Министарства одбране Панчево 

http://www.mod.gov.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
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ОДЛИЧНА ФУДБАЛСКА СЕЗОНА 
 

Завршена су фудбалска такмичења у којима су наступали клубови са територије 

општине Пландиште. Сва три наша представника ФК "Слога" (Пландиште), ФК 

"Хајдучица" (Хајдучица) и ФК "Граничар" (Милетићево)  остварили су зацртане планове у 

пролећном делу првенства остваривши пласмане у средини табеле. Надамо се да ће и наредне 

сезоне поновити сличне или остварити и боље резултате.                                 puggia 

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА АЛИБУНАР – ПЛАНДИШТЕ 2020/2021. 

"СЛОГА" ШАМПИОН 

Завидан квалитет фудбалске игре, солидни 
терени и доминација ФК "Слога" – Маргита и  
ФК "Младост" – Велика Греда током читавог 
првенства основне  су карактеристике 
Међуопштинске фудбалске лиге Алибунар-
Пландиште. 

У веома узбудљивој сезони, у трци  у којој 
су до последњег кола две екипе равноправно 
конкурисале за прво место, прва кроз циљ прошла 
је екипа “Слоге”. Шампионске амбиције фудбалери 
из Маргите показали су још у јесењем делу сезоне. 
Очигледно је екипа у међувремену у потпуности 
сазрела а у прилог томе иде чињеница да су у 
пролећном делу такмичења, када је то било 
најпотребније играли најбоље. Некадашњи члан II 
Јужнобанатске лиге  и данас је добро организован 
клуб усмерен ка путу старе славе.  

Други најбоље пласирани клуб са 

територије општине Пландиште је Младост из 

Велике Греде. Свакако не би било незаслужено да 

су се и Гређани, који су већи део првенства провели 

на лидерској позицији, окитили шампионском 

титулом. 

(Не) очекиван бодовни салдо остварила је 
екипе Наше Крајине из Купиника. 
Чини се да је амбиција овог клуба, бар пре почетка 
лиге,  ипак биле нешто веће. 

Ни симпатизери Гаја немају пуно разлога 
за задовољство. Екипа коју углавном сачињавају 
момци из овог места је подмлађена и сигурно има 
још простора за напредак. 
 ФК Солунац - Банатски Соколац је због 
неоправданог неодласка на две утакмице односно 

неизмирених обавеза нажалост 
почетком пролећног дела искључен 
из такмичења. 
  Наредне сезоне лигу би поново 
могло да сачињава чак 11 клубова. 
Ако из квантитета произилази 
квалитет онда нас од јесени изнова 
очекују добре фудбалске представе и 
још више неизвесности у овом рангу 
такмичења. 

puggia 
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На позив партнерске општине Росоман из Македоније, у истоименом месту, секција ветерана ФСО 

Пландиште учествовала је на Међународном фудбалском турниру "Духовден – 2021". У конкуренцији 3 

екипе наши представници су били најуспешнији остваривши  учинак од једне победе и нерешеног 

резултата. Домаћин наредног такмичења требало би да буде Пландиште. 

* 

У четвртак 24. јуна у организацији Одбојкашког савеза Војводине, клубовима који учествују у 

такмичењима под ингеренцијом ОС Војводине, подељен је контигент од 360 лопти Микаса МВА 200. ОС 

Војводине у сарадњи са ОС Србије је на овај начин помогао 73 клуба. Донацију од 5 лопти у име ОК 

"Пландиште" преузео је тренер Далибор Путица.  

* 
У циљу афирмације рекреативног спорта односно спорта за све Спортски савез општине 

Пландиште је из сопствених средстава за подстицај развоја спорта донирао две кошаркашке табле 

Месној заједници Банатски Соколац а исте ће бити постављене на отвореном школско-спортском терену. 

* 
 Летњи регистрациони период у 2021. години за играче клубова свих степена такмичења траје од 

28. јуна до 17. септембра, закључно придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, 

статусу и трансферу играча ФС Србије.                     puggia 

STREETVOLLEY "СУБОТИЦА – 2021." 
(Не)очекиван успех ОК "Пландиште" - млађе пионирке сребрне 

 У организацији ОК "Volleyball 2000", уз 
велики допринос Града Суботице, Удружења 
одбојкашких судија као и подршку Спортског 
савеза Суботице односно Одбојкашког савеза 
Србије 19. јуна на Тргу Републике&Тргу Слободе 
одржан је 21. традиционални Streetvolley турнир за 
млађе узрасне категорије. 
 У присуству многобројних званичника, 
спортиста, службених лица и уважених гостију 
такмичарски део отворио је председник клуба и 
директор турнира Драган Савић. 
 Основна идеја ове манифестације има за циљ 
да допринесе развоју одбојке, стварању услова за 
активније учешће младих у врхунском спорту, као 
и укључивању млађе популације у спортске 
активности у слободно време, кроз афирмацију 
спортског и такмичарског духа. 
 Промотер овогодишњег турнира била је 
Тамара Кмезић.  

Четрнаесту годину заредом своје пред-

ставнике имао је ОК "Пландиште" који је овога 
пута наступио са две екипе. Највише успеха имале 
су млађе пионирке које су се на крају окитиле 
сребрном медаљом. Наше младе одбојкашице су у 
мечевима у групи савладале ОК “Сента” (2:0) 
односно ОК “Имлек” Београд (2:1). Круна 
одличних наступа била је победа у полуфиналу над 
вршњакињама ОК “Панонија” из Бачке Тополе 
(2:0). Једини пораз догодио се у финалу од екипе 
“КИ 023” Кикинда. Предвођене тренером Путица 
Далибором овај сјајан успех оствариле су: Јована 
Милићевић, Марија Борош, Сташа Селаковић, 
Анђела Латковић и Анастасија Лукић. 

Због актуелне епидемиолошке ситуације у 
Србији турнир је био под знаком питања  а све то је 
утицало да се промени и термин одржавања. 
Присуство 17 клубова, 151 екипе, близу хиљаду 
такмичара из различитих градова из земље и 
иностранства (Босна и Херцеговина, Република 
Српска) који су се борили на 14 терена у 7 
старосних категорија, 15 службених лица (судија) и 
велики број електронских и писаних медија 
најбоље говоре о озбиљности и тежини овог 
такмичења.           puggia 


