Билтен Општине Пландиште
Број 47. (троброј) Година V, 09. октобар 2017.
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ УКУПНО 66 ПРВАКА

„ЈА У ШКОЛУ ПОЂОХ, БИЋУ ДОБАР ЂАК“
И школе у општини Пландиште, у
петак, 1. септембра широм су отвориле
врата за све ученике нове школске,
2017/2018. године, изузев матичне школе
„Доситеј Обрадовић” Пландиште где се у
то
време
завршавало
комплетно
реновирање школе од темеља до крова.
Школа у Пландишту, без подручних
одељeња, почела је да ради недељу дана
касније, 11. септембра.
Посебна добродошлица упућена је
ученицима првог разреда, који су у јуну
месецу на најлепши могући начин испраћени из
И Општина Пландиште је припремила
својих Предшколских група.
поклон пакете са дидактчким материјалом који
Ове године, у општини Пландиште, у су првог дана нове школске године уручени
први разред је пошло укупно 66 првака, 13 мање првацима. Председник општине, Јован Репац је
него прошле године. У највећој основној школи уручио поклоне малишанима у Хајдучици и
у општини има 27 првака, док у 5 подручних Великој
Греде,
заменик
председника
одељења ове школе, укупно има 16 ученика Скупштине општине, Владан Младеновић у
првог разреда, у Маргита 8, Купинику 3 колико Великом Гају и Купинику, члан Општинског
и у Јерменовцима и у
већа за образовање, Микша
Великом Гају и Барицама
Михај је уручио пакете
ЗАВРШЕНО РЕНОВИРАЊЕ
по 1 првак.
првацима
у
Маргити,
ШКОЛЕ У ПЛАНДИШТУ
У
ОШ
„Јован По речима Горице Стефановић, просветни
инпектор,
Стерија Поповић“ у први комуналног инспектора, реновирање Taтјана
Ђорђевски
разред
је
пошло
13 школе у Пландишту од темељ до крова, уручила је у Старом Лецу
ученика, у Греди 12 и у које је финансирала Канцеларија за док су Ана Марија Пинтер
подручном
одељењу уп р а вљ а ње ја вн им ула га њ им а , и
Душан
Ћурчић,
Милетићево 1 првак, док је комплетно је завршено. Завршени сви одборници
у
СО
у ОШ „Јован Јовановић радови по основном уговору и Пландиште
поклоне
Змај“ у први разред пошло допунским понудама.
уручили
првацима
у
укупно 10 ученика, у
Јерменовцима и Барицама,
Хајдучици 4 и у Стaром Лецу 6 првака.
односно у Милетићеву. Током распуста у
Првацу су од својих школа добили школама се интензивно радило како би биле
поклон пакетић са школским прибором.
спремне за почетак нове школске године. Г.Р.

ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ - МАРГИТА ДОБИЈА ТРОТОАР
У улици Маршала Тита у Маргити у току је изградња тротоара, са обе стране, у дужини од укупно
1.600 метара. Улица кроз коју пролази магистраллни пут никада није имала тротоар, што је
представљало велику опасност за пешаке, посебно за децу. Зато је
општина Пландиште одредила да изградња тротоара у Маргити
буде један од приоритета, финансиран из буџета Општине.
Пројекат изградње тротоара у Маргити је важан за Општину и
после дужег времена, ово је прва већа инвестиција у Маргити.
- Извођач радова је фирма “МН“ ДОО из Лознице која се
обавезала да радове заврши у року од 60 календарских дана.У
току су радови на припреми подлоге и поплочавање тротоара. До
сада се све одвијало планираном динамиком – рекла је Горица
Стефановић, грађевински инспектор у вези са овим радовима.
Почетку
радована
изградњи
тротоарау
Маргити
присутвовао је и председник општине Пландиште, Јован
Репац.

ИЗВЕШТАЈ СА 51. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
На 51. седници Општинског
већа општине Пландиште којом је
председавао председник
Општине, Јован Репац, већници
су усвојили све предлоге и
донели неколико правилника.
Већници су после усвајања
записника са последњe 3 седнице,
прво разматрали Извештај о
извршењу Одлуке о буџету
Општине Пландиште за 2017. годину у периоду
јануар-јун 2017. године а затим су утврдили
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету Општине Пландиште за 2017. годину (трећи
допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да су
Трећим ребалансом предвиђени укупни приходи од
540.279.476,00 динара и то до пореза на доходак,
добит и капитална добра, пореза на имовину,
пореза на добра и услуге, донације од
међународних организација, трансфера од других
нивоа власти, прихода од имовине, прихода од
продаје добра и услуга, новчане казне и одузете
имовинске користи и мешовитих и неодређених
прихода.
На 51. седници Општинског већа, утврђен је
и Предлог Закључка о усвајању Локалног
антикорупцијског плана за општину Пландиште за
период од 2017. до 2021. године. У оквиру ове
тачке је речено да је циљ усвајања и примене ЛАПа транспарентан рад органа општине и јавног
предузећа као и транспрентно креирање и трошење
буџета и адекватан одговор цивилног друштва и
медија на копрупцију.
На последњој седници Већа, утврђен је и

Предлог Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време за организационе облике у
систему општине Пландиште за 2017. годину и
Предлог Одлуке о одређивању матичних подручја
на територији општине Пландиште.
Чланови Општинског већа општине
Пландиште су утврдили и Предлог Одлуке о
социјалној заштити општине Пландиште, Предлог
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним
заједницама, Предлог Одлуке о покретању
иницијативе
за
успостављање
сарадње
и
удруживање са градовима и општинама у сливу
Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци,
Предлог Одлуке о висини закупнине за пословни
простор, Предлог Одлуке о грађевинском
земљишту,
Предлог
Програма
отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини општине
Пландиште за 2017. годину и Предлог Програма
коришћења средстава од наплате накнаде за
коришћење минералних сировина на подручју
општине Пландиште за 2017. годину. Разматран је
и усвојен и Предлог Решења о давању сагласности
Јавном предузећу „Полет“ Пландиште за отуђење
средстава у јавној својини.
Већници су на последњој седници
Општинског већа општине Пландиште изгласали
Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних места у
Општинској
управи
општине
Пландиште,
Правилник конкурса за новчану помоћ студентима
са подручја општине Пландиште за школску
2017/2018. годину као и Закључак о утврђивању
Прелиминарног програма расподеле средстава у
области спорта из буџета општине за 2018. годину.

ОЛУЈНИ ВЕТАР У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
НАЈВИШЕ ШТЕТЕ У НАСЕЉИМА УЗ ГРАНИЦУ СА РУМУНИЈОМ
Средином септембра, у послеподневним
сатима општину Пландиште је захватило
незапамћено невреме које је носило црепове са
кровова кућа, из корена вадило велика стабла,
рушило помоћне објекте, звонике са верских
објеката, разбијало надгробне споменике. У
општини Пландиште, очевици не памте такву
олују и невреме. Истог дана, пошто се олуја
смирила на терен је изашао председник општине,
Јован Репац. По позиву грађана, председник је
обишао више насељених места.
О штети коју је невреме проузроковало
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обавештавали су председници савета месних
заједница. По речима Милорада Новаковића,
председника Савета МЗ Стари Лец, у Лецу скоро
да није било куће и објекта без разбијеног црепа. И
кров школске зграде је био значајно оштећен као и
звоник католичке цркве. Неколико домаћинстава
је остало без помоћних објеката. У Милетићеву је
олуја оштетила 26 а у Банатском Соколцу око 20
надгробних споменика. Јачину ветра сведоче и
велика стабла које је олуја поломила или почупала
из корена. Слично је било у Дужинама,
Марковићеву, Милетићеву и Банатском Соколцу.

ДЕЛАГАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СЛОВАЧКЕ У ПЛАНДИШТУ

ПОКЛОН ТОРБЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ У ХАЈДУЧИЦИ
У петак, 25. авуста делегација Републике
Словачке на челу са директором Центра за
уметност „Бибиана” из Братиславе, Петером
Тврдоњ донела је поклон торбе са школским
прибором и другим поклонима за све ученике
основне школе и предшколце из Хајдучице.
Председник
и
заменик
општине
Пландиште, Јован Репац и Горан Доневски,
званично су примили делегацију из Словачке у
саставу Петер Тврдоњи, Михал Лоринц, почасни
конзул у Братислави, Карол Клајдац, помоћник
директора Центра за уметност „Бибиана”, Павел
Бабка и Павел Балаж из Ковачице, Мирослав
Храшко, млади сликар наивац из Хајдучуце
Мирослав Маричић, директор ОШ „Јован
Јовановић Змај“ у Хајдучици Председник је
поздрављаући госте захвалио што су гости
припремили поконе за сву децу, не правећи
разлику међу њима и изразио наду да се сарадња
наставити. Заменик председника је госте упознао
да су Хајдучичани имали значајну помоћ
Републике Словачке за изградњу канализације и
уградњу пречистача отпадних вода у Хајдучици.
Директор Бибиане је рекао да сваке
године, уназад десетак година, Бибиана припреми
поклоне за децу за три насељена места у
Војводине у којима живе припадници словачке
националне заједнице.
Истога дана, у поподневним сатима у сали

ОШ „Јован Јовановић Змај” у Хајдучици, одржан
је пригодан културно уметнички програм на
словачком језику у којем су учествовали ученици
и чланови КУД-а „Братство”. Они су на искрен и
срдачан начин пожелели добродошлицу гостима
из Словачке. Госте је поздравио и захвалио на
поклонима директор школе, Мирослав Маричић.
Након тога се присутнима обратио Петер Тврдоњи
а затим и председник општине Пландниште, Јован
Репац. По завршетку приредбе, сва присутна деца
су добила торбе у којима је био школски прибор,
мајца Бибиане и пластична боца за воду.
Свечаном дочеку гостију у Хајдучици су
присутвовали функционери Локалне самоуправе
као и директори осталих школа са територије
општине, директорица предшколске установе
„Срећно детињство“ и бројни други гости као и
колектив школе и мештани.
Г.Р.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило

ПЛАКЕТЕ ЗА УЧЕНИКЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
Почетком септембра, Школска управа Министраства просвете, науке и технолошког развоја у
Зрењанину уручила је Плакете са знаменитостима наших историјских јунака, свим ученицима основних и
средњих школа који су у школској 2016/2017. години проглашени ученицима генерације у својим
школама. На додели Плакета Министарства
просвете, науке и технолошког развоја били су
ученици Северно-банатског, Средњебанатског и
Јужнобанатског округа.
У присуству родитеља, из општине
Пландиште, за школску годину 2016/2017, Плакету
су добиле ученице генерације: Анабела Јаворина и
Драгана Шкорић из ОШ „Доситеј Обрадовић”
Пландиште, Лана Керкез из ОШ „Јован Стерија
Поповић” Велика Греда и Анастасија Додић,
ученица генерације ОШ „Јован Јовановић Змај”
Хајдучица. Ученицима генерације Плакете је
уручио Станиша Бањанин, начелник Школске
управе у Зрењанину.
Г.Р.
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18. ЗОНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА АМАТЕРА У ПЛАНДИШТУ

ВИШЕ НАГРАЂЕНИХ ПОРТРЕТА
Културно образовни центар „Вук Караџић“
Пландиште уназад неколико година је прихватио
организацију Зонске смотре ликовних стваралаца
аматера Војводине која се одвија као активност
Културно просветне заједнице аматера Војводине.
Покровитељ Зонске смотре ликовних стваралаца
Војвоине за Јужни Банат је општина Пландиште.
На отварању овогодишње Зонске смотре
био је присутан Сава Мучибабић, секретар
Културно просветне заједнице аматера Војводине,
председник општине Планндиште, Јован Репац,
заменик председника СО Пландиште, Владан
Младеновић, сликари аматери који су излагали и
бројни други гости.
Мирослав Петровић, директора КОЦ „Вук
Караџић“ Пландиште је поздравио све присутне и
званично отворио изложбу. Ове године, за Зонску
смотру је пристигло 40 радова из општина јужног
Баната. Селектор овогодишње Зонске смотре
ликовних стваралаца Војводине, је била Јелена
Тишма академски сликар графичар из Новог Сада.
По њеним речима, није било нимало лако одабрати
15 радова који су се пласирали за Покрајинску

смотру ликовних аматера Војводине која ће се
одржату у новембру на Палићу. Од изложених
радова, селекторка је изабрала 15 радова који ће
бити изложени на Покрајинској смотри на Палићу.
Ове године то су радови следећих уметника
аматера:
Зорана
Ђурђевца,
Александра
Александровића, Славице Мосуровић,Ивана
Зубанова,
Катарине
Љаврош,
Божидара
Бућинца из Пландишта, Славице Милошевић
Миланов, Ане Котваш, Вере Вујић, Душка
Думитрова, Миломира Ивановића, Стевана
Фекете, Михајла Мише Антала, Калмана
Фаркаша и Јагоде Сантрaч.
Г.Р.

Дечија недеља у општини Пландиште
„ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА“
Овогодишња
Дечија
недеља
обележава се од 4.
до 8.октобра под
слоганом “Градимо
мостове
међу
генерацијам”. Како
и свих година до
сада, и ове године
се обележавала у
све три основне
школе
и
у
Предшколској установи “Срећно детињство”
бројним
спортским
сусретима,
ликовним
радионицама, цртањем на асфалту, дечијом
пијацом где су ученици продавали своје ручне
радове, пријемима у Дечији савез и маскенбалом
који увек буде посебна атракција. У школи у
Маргити маскенбал се дочекује и припрема са
великом пажњом и узбуђењем. Да се не понове
прошлогодишње маскеи и са нестрпљењем да се
сазна чија је маска била најуспешнија или
најмаштовитија. О томе које су маске
најуспешније одлучује жири у чијем саставу су
представници месне заједнице, месне канцеларије,
црквених одбора српске и румунске православне
цркве, поштар и представник локалног медија. Већ
годинама, председник овог жирија је др Ана Крду,
лекарка у пензији која је некада радила у Маргити.
И ове године, Маргићани су били мотивисани и
спремни да одмере снаге у оригиналности и
маштовитости
маски.
По
оцени
жирија,
најоригиналније и најбоље су биле маска Доналда
Трампа, Даме из Лондона и Гусара. Награђиване
су и по три маске из сваког одељења нижих
разреда. Такмичило се и четири малишана
предшколског узраста. Последњи дан Дечије
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недеље за ученике у школи у Маргити био је
намењен дружењу са члановима дечије радионице
Народне библиотеке Пландиште,, “Машта може
свашта”.
Култрно образовни центар ”Вук Караџић”
Пландиште
је
подржао
Дечију
недељу
организацијом представае под називом "Најлепши
поклон”, а под покровитељством општине
Пландиште. Представа је одиграна у сали КОЦ-а
за децу из Пландишта као и у школама у
Хајдучици и Великој Греди.
Општина Пландиште је и ове године
обезбедила пригодне пакете са дидактичким
материјалом и играчкама за децу у хранитељским
породицама и за децу са посебним потребама.
Пакете за децу уручили су представници Центра за
социјални рад општине Пландиште.
Дечја недеља обележава се у свету и код
нас већ десетинама година, а одржава се сваке
године у октобру са циљем скретања пажње
јавности на децу и младе, односно на дете као
носиоца права, на потребе деце у породици,
друштву и локалној заједници, на њихово право да
одрастају у што бољим условима, на једнаке
шансе за развој и остварење потенцијала. Влада
Републике Србије 2017. годину је прогласила
годином међугенерацијске сарадње, што је била и
тема овогодишње Дечје недеље.
Г.Р.

У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ ДРУЖЕЊЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ
БАЈКЕРСКИ ДАН СА ДЕЦОМ
Након
прошлогодишње
акције која је настала спонтано а
изузено је добро била прихваћена,
чланови Мотоклуба „Панонски
гусари“ из Пландишта дружење са
децом су уврстили у своју редовну
активност. Желе да ова активност
постане
традиционална.
Ове
године, под слоганом “Бајкерсkи
дан са децом“ крајем септембра, у
Банатском Соколцу бајкери су се дружили са
децом са посебним потребама и са децом која су
без родитељског старања и налазе се у
хранитељским породицама на територији општине
Пландиште.
Посредством Центра за социјални рад
Пландиште чија је директорица и сама члан
мотоклуба, бајкери из Пландишта су успели да
ступе у контакт са родитељима ове деце. По
речима директорице Центра, Ђурђевке Тафра
која се ангажовала око довожења деце на
дружење, идеја о дружењу са бајкерима била је
изузетно добро прихваћења. Ове године
организатори су се потрудили да послужење буде
богатије, да децу што више забаве у чему им је
помогло и око 30 чланова Карате клуба
„Агробанат“ предвођени тренером, Зораном
Мајкићем коју су подржали ову акцију својим
доласком на дружење и демонстрацијом ката
(борбе са замишљеним противницима). Карате
клуб је обезбедио за све малишане грицкалице и
слаткише. На листи донатора овогодишњег
„Бајкерског дана са децом“ био је и Зоран
Пребирачевић са супругом, директор Центра за
социјани рад општине Алибунар. Они су донирали

60 лопти и сокове. Како и прошле године тако су и
ове на дружење су дошли и песници бајкери,
Жељко Цеснак, Драгослав Гаги Лацковић,
Миловоје Миле Форгић и Јелисије Лиле
Марић, који су читали песме написане специјално
за ту прилику.
Бајкери „Панонски гусари“ који су се у
више прилика, по речима својх гостију, доказали
као изузетни домаћини, за своје госте су
припремили одличан ручка (пасуљ са кобасицом и
гулаш) и још боље дружење. Радост је била велика
када су малишани видели велике моторе и сликали
се покрај њих. И ове године порука малишана је
била да једна чекају поновни сусрет.
Председник
Скупштине
мотоклуба
„Панонски гусари“, Милош Поповић је поводом
ове активности изјавио да се сви радују успешно и
лепо проведеном дану са децом. Клуб је
учествовао и подржао више хуманитарних акција
које су организовали други мотоклубоави. Жеља
им је да Бајкерски дан са децом постане традиција.
И овога пута, као и много пута уназад 4-5 година,
велика подршка су им били пријатељи из
Румуније, чланова мотоклуба „Корсари“ из Дете.
Г.Р.

У ХАЈДУЧИЦИ ОДРЖАНА
ЛЕТЊА ШКОЛА ЦРВЕНОГ КРСТА
У периоду од 27. до 30. августа 2017. године, на простору Међународног кампа за децу и младе у
Хајдучици, одржана је Летња школа Црвеног крста за младе волонтере Црвеног крста Ковин и
Пландиште.
Теме Летње школе Црвеног крста биле су:
Дифузија Црвеног крста и основних принципа,
Организација и развој, Програм превенције трговине
људима, Програм промоције хуманих вредности, Здрави
стилови живота, Прва помоћ и реалистички приказ
повреда, обољења и стања и мотивација за добровољно
давалаштво крви. Кроз забавне радионице акценат је
стављен на потребу развијања тимског духа,
организационих способности, као и на планирању јавних
манифестација у оквиру Црвеног крста.
У летњој школи било је 34 лица, од којих су 24
млади волонтери узраста од 14 до 18 година и то: 16 из
Ковина и 8 из Пландишта. Предавачи су били су млади
волонтери Црвеног крста Ковин.
Што се тиче трошкова реализације Летње школе
они су сразмерно подељени по броју учесника, с тим што
је Црвени крст Ковин обезбедио и комплетан едукативни
и потрошни материјал, као и већи део потребне технике.
мир
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ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ
ПРОСЛАВА МЕСНЕ И ХРАМОВНЕ СЛАВЕ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ И ПЛАНДИШТУ
Крајем августа, Велика Греда слави Велику
Госпојину (28.08.) а Пландиште, Светог Рафаила
Банатског (29.08.), месне и храмовне славе које су ове
године прослављене са бројним спортским сусретимa,
чак 9 турнира у малом фудбалу од којих је био један
међународни где су учествовале екипе из града Анине
и општине Банлок из суседне Румуније, једним
шаховским
турниром,
сусретима
фоклора,
“Котлијадом“ у Великој Греди и „Гулашијадом“ у
Пландишту и бројним наступима музичких бендова и
певача „Звезда гранда“. Председник општине, Јован
Репац је озваничио почетак прослава храмовних
слава у Великој Греди и Пландишту. Прослава је

започела Госпојинским балом у организацији Актива
жена „Гређанка“.
У Великој Греди, сва дешавања поводом
обележавања месне и храмовне славе организовали су
Месна заједница, КУД и ФК “Младост“ и Актив
жена “Гређанка”. Ове године за Велику Госпојину у
Греди су била два концерта, један са гостима из Дете
у Румунији, Читлука код Соко Бање и Елемира и
други, са домаћим КУД-овима из Барица, Великог
Гаја, Маргите, Пландишта и Хајдучице. У
просторијама Дома културе три дана је била изложба
слика Млађане Поповић, академског сликара из Греде
а на спортском терену изложба ручних радова

чланица Актива жена. Прослава Госпојине почела је
Госпојинским балом у организацији Актива жена. На
“Котлијади” најуспешнија екипа је била из Вршца
“Зет и шураци”. Након Литургије коју је служио
протојереј Михајло Вукотић са свештеницима већ
традиционално у порти цркве у Великој Греди
наступали су тамбураши “Стари знанци”, Мушка
изворна певачка група којој се прикључиле и бивше
чланице Женске изворне певачке групе, Млађа женска
певачка група и млађа фолклора група. Овогодишња
кума славе, Зорица Ступарић кумство је предала
СТРАНА 6

Јасмини Трбојевић-Кеча.
Прослава Храмовне славе Свети Рафаило
Банатски у Пландишту је почела концертом КУД
“Вук Караџић“ са гостима из Великог Гаја и
фолкорним ансамблом КУД-а “Лаза Нанчић“ из
Вршца који је завршен великим ватрометом. Након
тога је наступао ТД Бенд. Недеља је била дан за
спортска дешавања. У Храму Светог Рафаила
Бантског Свечану Литургију служио је месни парох
Недељко Јанковић са осталим свештенством.
Овогодишњи кумови славе, породица Бабовић из
Пландишта кумство је предала породици Зорана
Колевског, такође из Пландишта. Заслужним
појединцима и Општини Пландиште уручене су
захвалнице за помоћ месном храму.
Поводом храмовне славе Светог Рафаила
Банатског, у Пландишту је традиционално, у
преподневним сатима, у центру Пландишта одржана
„Гулашијада“ на којој су учествовале и две екипе из
Дете у Румунији. Ове године најуспешнија је била
екипа „Заваривач“, друго место припало је екипи
„Пекари“ а треће место је славила екипа „Генерација“,
све из Пландишта.
Актив жена “Бисери“ је у вечерњим сатим у
присуству великог броја гостију из општине и
суседних општина са којима сарађују, прославило
своју крсну славу. Овогодишња кума, Славица
Трајановски кумство је предала председници
Актива, Марији Манчу.

Представници
општине
Пландиште
присуствовали су и испратили све манифестације које
су одржане поводом обележавања ове две храмовне и
месне славе.
Г.Р.

РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, МАЛА ГОСПОЈИНА
МЕСНА И ХРАМОВНА СЛАВА У
КУПИНИКУ

ХРАМОВНА СЛАВА
У МАРГИТИ
Верници Румунске православне цркве у
Маргити, заједно са осталим мештанима и
гостима, и ове године прославили Храмовну славу,
Рођење Пресевете Богородице (08.IX). 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 присуствовао је велики
број верника и гостију као и чланови Црквеног
одбора српске православне цркве у Маргити.
Овогодишњи кумови славе, Јонел и Виуца
Никола (Мурешан) кумство су предали Михају и
Душанки Јепуре.

Традиција која се не прекидау Маргити
јесте и заједничка трпеза са верницима, званицама
и осталим мештанима, након завршене Литургије.
Прослави су присутвовали и представници
Локалне самоуправе, Владан Младеновић,
заменик председника Скупштине општине
Пландиште и Мирослав Петровић, директор
КОЦ “Вук Караџић“.

Г.Р.

Ове године је изузетно богато и са бројним
манифестацијама обележена Мала Госпојина у
Купинику. Поред традиционалних спортских
сусрета, први пут се организовало и такмичење у
кувању гулаша које је окупило око 40 екипа.
Свечану Архијерејску Литургију је служио

Његово Преосвештенство Епископ Банатски,
Господин Никанор са месним парохом,
Недељком Јанковићем и осталим свештенством.
Након тога освештан је објекат који ће служити
као капела, зграда старог Парохијског дома која је
обновљена захваљујући Општини Пландиште и
Црквеној општини Купиник. Овогодишњи кумови
славе Зора и Александар Павловски из Крања
кумство су предали Милану и Јелени Крнетић из
Купиника.
Прослави Месне и храмовне славе у
Купинику присуствовао је председник општине
Пландиште,
Јован
Репац
са
најближим
сарадницима.
Г.Р.
ЗА ЦРКВУ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ
ДУШАН БЛИТВА ПОКЛОНИО НОВУ ПЕВНИЦУ
Поводом
Месне
и
храмовне
славе,
Велике
Госпојине, Душан (Милана)
Блитва, професор из Вршца,
родом из Велике Греде
поклонио је цркви у Греди
нову певницу.
Највећи део радова који
су трајали више од месец дана
обавио је столар Миле Кунић
из Велике Греде. Душан
Блитва тренутно се налази на
хоспитализацији у болници др
Славољуб
Бакаловић
у
Вршцу.
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ПЛАНДИШТАНСКИ КУВАРИ НА ГАСТРОНОМСКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ
“КОТЛИЋ И РОШТИЉ“ У ДЕТИ, РУМУНИЈА

ПЕХАР И ПРВО МЕСТО ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ
Трећег викенда у септембру, 5 екипа
најбољих кувара из општине Пландиште
учествовало је у гастрономској манифестацији
„Котлић и роштиљ“ у партнерској општини Дета у
Румунији. Боје општине Пландиште ове године су
браниле екипе: „Бајкери“ из Јерменоваца, „Васа
Тим“ и екипа „Дениса“ из Барица, екипа
„Маргита 2“ из Маргите и по први пут кувари
ЈП ”Полет“ Пландиште.
На позив општине Дета, кувари су по шести
пут били у Дети. У сјајној атмосфери, уз
традиционалну румунску народну музику где су се
стицала и нова познанства и пријатељства кувало се
боље него икад на ранијим такмичењима, што је
потврдио разнолики мени тога дана. Посетиоци су

могли
да
дегустирају и
уживају, почев
од гулаша од
дивљачи преко
п и л е ћ е г
паприкаша,
рибље чорбе,
шкембића
на
српски начин
до кнедли са
млевеним
месом
и
јагњетине
са
ражња.
Гости и кувари
доказиавли су своје умеће што није било лако, али
је домаћинима било дупло теже када је требало да
се прогласи победник. Зато је градоначелник Дете,
Петре Роман, одлучио да победници буду сви,
свих 28 екипа, и да се свима уруче пехари и
захвалнице, што је иначе традиција и куриозитет
овог такмичења.
Екипе из Пландишта бодрили су и њихови
функционери, Ендре Сабо и Владан Младеновић,
председник и заменик председника СО Пландиште
који су су тога дана такође били у Дети.
Г.Р.

34. ДАНИ РИБАРА ЈЕРМЕНОВЦИ – ЈАНОШИК 2017.
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ЈЕДИНИ ПОКРОВИТЕЉ
Трећег викенда у августу, традиционално се и ове годие одржала спортско-туристичка
манифестација „Дани рибара Јаношик. Јерменовци 2017.“. Ова манифестација је доживела 34 годину
како се без прекида, у континуитету одржава на каналу Дунав-Тиса-Дунав измдју Јаношика и
Јеременоваца. Ове године, организатори су били КОЦ-„Вук Караџић“ Пландиште, УСР „Шаран“
Јерменовци,УСР „Смуђ“ Јаношик под покровитељством општине Пландиште.
Сва такмчења манифестације “Дани рибара” одржала су се у
једном дану. У преподневним сатима се на Каналу Дунав-ТисаДунав одржавало Такмичење у лову рибе на пловак за сениоре
којих је било 10. Најуспешнији су били: Мамојка Златко,
(Јаношик), Скумпија Јон(Јерменовци) и Олајош Фернц (Велика
Греда). Организатори су за такмичаре припремили медаље и
захвалнице.
На каналу Дунав-Тиса-Дунав у поподневним сатима
одржано је Такмичење за пионире девојчице, у лову рибе удицом на
пловак. Организатори су задовољни одзивом, укупно 7 девојчица.
На овом такмичењу пласман је био следећи: Скумпија Дајана
(Јерменовци), Јаћимовски Ивана, (Пландиште) и Микулић
Јања, такође из (Пландишта).
У категорији пионира такмичило 15 кандидата. Овога пута најбољи су били: 1.Марковић
Милан, (Пландиште), 2.Јокић Петар, (Пландиште) и 3.Котуљач Данијеал, (Јаношик).
Свим такмичарима, организатор је припремио захвалнице, медаље, сендвич, сок и штап за
пецање.
Ипак, најатрактивње такмичење је било у кувању рибље чорбе где је своје умеће опробало и
доказало 9 екипа. По одлуци трочланог жирија у саставу: Ђурђевка Тафра, Николина Јакововић и
Златко Мамојка, најбоље чорбе су скувале екипе: “Паприке” (Барна Анита), “Тетке” (Берза Илона)
и “Шогори” (Барна Лајош), све из Јерменоваца. Награде за њих су били котлићи и захвалнице.
На овогодшњим Данима рибара био је и председник општине Пландиште, Јован Репац.
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У СЕПТЕМБАРСКОЈ АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
ОПАДА БРОЈ ДАВАЛАЦА
У септембарској акцији добровољног давања крви
која је одржана у организацији Црвеног крста Пландиште и
Института за трансфузију крви Србије, ове године се
одазвало укупно 58 давалаца, за 11 мање него прошле
године у ово време. Крв је дало 48 давалаца, од тога је 5
било прводавалаца што посебно радује организаторе јер
10% нових давалаца даје наду да ће давалаштво успети да
се одржи као једна од значајних активности Црвеног крста.
По броју одазваних лица, акција је била слабија од
прошлогодишње. Узимајући у обзир да је и ове године
организована и јулска акција, организатори кажу да не
могу бити незадовољни одзивом.
Иначе, давалаштво у Србији је у последњих пар
година опало што се одразило и на мање општине као што
је пландиштанска али је Црвени крст Пландиште упоран и
не престаје да промовише и популаризује добровољно
давалаштво крви, изјавио је Раде Митровски, секретар ЦК
Пландиште.
Г.Р.

АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ
ЗА БЕЗБЕДНИЈЕ УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
Црвени
крст
Пландиште
под
покровитељством Општине Планди-ште, већ
више од десет година заредом, почетком
септембра организује акцију за безбедније
учешће деце у саобраћају под називом „За
ваш сигурнији корак“. У акцију су били
уључени Ватрогасна јединица Пландиште,
Дом здравља „1. Октобар“ и Спортски савез
општине. Акција се организује како би се
прешколци и ђаци прваци што боље упознали
са правилима у саобраћају али и сналажењу у
многим другим ситуацијама. Ове године око
60 малишана је било подељено у шест група.
На забавно - рекреативном
полигону
у
центру
Пландишта, малишани су
имали прилику да стекну
основна знања о понашању
у различитим ситуацијама.
Волонтери Црвеног Крста
Пландиште су обучавали
малишане како треба да се понашају на улици, како прелазе пут и
како се понашају на пешачком преласу са семафором. Најмађи
учесници у саобраћају имали су и вежбу улазак и излазак из
возила, стављање појаса и како треба да се понашају у возили. На
полигону Ватрогасне јединице Пландиште, ватрогасци су
обучавали малишане како да се понашају у случају пожара, шта се
у том случају обавезно ради а шта не. Представници Дома здравља
су малишане уводили у основна знања прве помоћи и самопомоћи,
како да себи помогну ако се повреде у кући,на игралишту или
парку. Спортски Савез је и ове године био задужен за промоцију
здравих стилова живота. Вежбу су завршили волинтери Црвеног
крста наедукативно - забавном полигону.
Г.Р.
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Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носиоца пројекта Ћурчија Милана из
Купиника, улица Косовска 26, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну
средину, ПРОЈЕКАТ „ФАРМА ОВАЦА“, на кат.пар бр. 990 КО Купиник, територија општине
Пландиште.
У спроведеном поступку донето је Решење број 501-28/2017-03-IV од 27.09.2017. године којим
је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну средину, будући да
се за наведене карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда
прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни утицаји на чиниоце
животне средине у току коришћења пројекта.
Донета одлука се заснива на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији,
карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир
прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 114/08).
Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење
у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.
Општинска управа општине Пландиште, у складу са
чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину
(„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА
НИЈЕ ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев
носиоца пројекта „ВИП Мобиле“ д.о.о. Нови Београд, улица
Милана Миланковића 1ж, спровела је поступак одлучивања о
потреби процене утицаја на животну средину, РАДИО
БАЗНЕ
СТАНИЦЕ
„BA1095_01
PA_HAJDUČICA”
„GSM900/DCS1800ˡ/UMTS2100/LTE1800“ на кат. парц. бр.
670 КО Хајдучица, територија општине Пландиште.
У спроведеном поступку донето је Решење број 50129/2017-02-IV од 29.09.2017. године којим је утврђено да за
предметни пројекат није потребна процена утицаја на
животну средину, будући да се за наведене карактеристике
пројекта, уз примену прописаних минималних услова,
важећих техничких норматива и стандарда прописаних за
коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују
значајни утицаји на чиниоце животне средине у току
коришћења пројекта.
Донета одлука се заснива на анализи захтева носиоца
пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим
утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у
обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 114/08) .
Представници заинтересоване јавности могу извршити
увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од
дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне
средине, Нови Сад, а подноси се преко овог органа.
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ТРАДИЦИОНАЛНА МАИФЕСТАЦИЈА
АКТИВА ЖЕНА „ОКО“

„СВЕ ОД ШЉИВЕ“
После више година рада, Актив
жена „Око“ већ неко време ради као
регистровано Удружење грађана који
испуњава услове за конкурисање и
добијање средстава из Буџета Општине
за реализацију зацртаног плана и
програма рада. Председница Актива,
Марика Спасовски и све остале
чланице, веома су поносне на чињеницу
да, у тешким временима и условима за
рад, успевају не само да се одрже као
Удружење већ и да се развијају и
напредују. Њихов рад је уско преплетен
са активностима КУД “Братство“ у које
су такође укључене. На овогодишњој
традиционалној манифестацији „Све од
шљиве” учествовало је неколико Актива
жена, из најближе околине из
Војловице, Јаношика, Боке, Сечња и
Ковачице. Домаћини су припремили
богату трпезу пуну ђаконија које су
припремљене од шљива. Није фалило ни
традиционалних, банатско - словачких
специјалитета а ни добре забаве за коју
се побринуо бенд из Ковачице али и
сами учесници.
На овогодишњој манифестацији,
међу гостима били су Добрила Мелих,
члан Општинског већа задужена за
културу,
Бране
Стојичевски,
председник Савета МЗ Хајдучица и
Мирослав Маричић, директор школе у
Хајдучици.

ЈП Полет Пландиште, Обилићева 15, Пландиште, Број: 1-08/2017-03/12-1, Датум: 14.09.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање oд 1. октобра 2017. године мења се цена
природног гаса за малу потрошњу односно домаћинстава. Стара цена природног гаса је износила 35,98 динара без
ПДВ-а а нова цена природног гаса ће износити 36,03 динара без ПДВ–а. Ова одлука, уз сагласност Агенције за
енергетику Републике Србије, објављује се у Службеном гласнику Републике Србије.
Такође обавештавају се становници општине Пландиште, корисници система за водоснабдевање пијаћом
водом да се одлуком Скупштине општине Пландиште уводи такса на мерно место испоруке воде односно такса на
водомер. Овом одлуком грађани добијају бесплатно одржавање водомера од стране ЈП „Полет“ Пландиште.
Месечна Такса износиће 120,00 динара без ПДВ-а и наћи ће се на рачунима почев од септембра 2017. године.
Директор ЈП „Полет“ Пландиште Селаковић Милан, с.р.
На основу члана 64. става 1. тачке 11. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,
бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште
(„Службени лист општине Пландиште“, број 27/2016), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној
29.09.2017. године, расписало је
КОНКУРС
ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Расписује се конкурс за новчану помоћ студентима прве године факултета, односно уметничких академија, који имају
пребивалиште на територији општине Пландиште, за школску 2017/2018 годину.
Обавезе које доспевају у овој буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која су планирана Одлуком
о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016, 11/2017 и 19/2017) у
оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита, ПА 0006 Подршка деци и породицама са децом–материјална помоћ
студентима прве године.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до износа средстава која ће за ту намену бити
обезбеђена Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018. годину.
II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Право на доделу новчане помоћи имају студенти са пребивалиштем на територији општине Пландиште који испуњавају
следеће услове:
- да су уписали прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне студије) на високим
школским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
- да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре расписивања конкурса,
- да први пут уписују прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне студије) на високим
школским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и
- да нису у радном односу.
III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ и следећа документа:
1. Уверење да су уписали први пут прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне студије)
на високим школским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
2. Штампане податке са електронске личне карте;
3. Потврду о пребивалишту са податком од када је становник општине Пландиште;
4. Доказ да није у радном односу (извод из евиденције незапослених лица НСЗ или оверену изјаву којом се потврђује да
студент није у радном односу).
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Конкурс је отворен од 01.10.2017. до 31.10.2017. године.
V ПОСТУПАК
Кандидат за добијање новчане помоћи, подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом.
Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу: Општина Пландиште, Услужни центар-Писарница,
Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „Конкурс за новчану помоћ студентима“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Комисија утврђује предлог листе кандидата.
Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли
Општине и сајту Општине (www.plandiste-opstina.rs).
Кандидат подноси приговор општини Пландиште, Комисији за избор најбољих студената. Приговор мора бити
образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз
који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.
Комисија у року од 5 дана утврђује коначну листу кандидата и прослеђује Општинском већу општине Пландиште који
одлучује о додели новчане помоћи.
VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Образац пријаве се може преузети са сајта Општине (www.plandiste-opstina.rs), или у Општинској управи Пландиште, у
Канцеларији за младе.
Напомена
Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у Општинској управи Пландиште на телефон 013/862-335.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 612-14/2017-III
Дана: 29.09.2017.
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Jован Репац, мастер економиста,с.р.
СТРАНА 11

КУП ОСТАЈЕ У ХАЈДУЧИЦИ
Фудбалери Хајдучице освајачи су Купа на
територији општине Пландиште и на тај начин поновили
прошлогодишњи успех.
У овогодишњем Куп такмичењу учешће је узело
шест клубова: Младост (Велика Греда), Солунац
(Банатски Соколац), Слога (Маргита), Наша Крајина
(Купиник), Хајдучица (Хајдучица) и Гај (Велики Гај).
Улогу изразитог фаворита хајдучички жуто-црни
потврђују након добијене утакмице првог кола
убедљивим резултатом 9:0 против екипе из Маргите.
Жреб је био наклоњен хајдучичанима па су након ове
победе остварили директан пласман у финале.
Финална утакмица између Гаја и Хајдучице по традицији одиграна је Пландишту. У изузетно
лепом амбијенту, уз фер и коректно понашање свих актера, резултатом 6:0 славио је бољи тим.
Признања финалистима као и пехар капитену победничке екипе уручио је председник Фудбалског
савеза општине Пландиште Милорад Стоилковски.
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СПОРТСКИ КАЛЕНДAР ОКТОБАР
ФУДБАЛ
Војвођанска лига – Исток

Друга ЈБПФ лига - Исток

21.10.2017. 15:00h
Пландиште: Слога – Раднички (Ковин)

22.10.2017. 15:00h
Хајдучица: Хајдучица – Полет (Избиште)

ШАХИСТИ И НАРЕДНЕ СЕЗОНЕ У ВОЈВОЂАНСКОЈ ЛИГИ
Половином маја су стартовала а крајем
септембра завршена шаховска такмичења у
оквиру Војвођанских лига.
На
отварању
сезоне,
помало
и
изненађујуће, уследили су нешто слабији
резултати
наших
шахиста
пре
свега
проузроковани неочекиваним одласком два
квалитетна играча.

Ипак и у ослабљеном саставу одличним партијама
у завршници првенства односно у последња два кола
обезбеђен је опстанак у овом такмичарском рангу.
Већ наредне сезоне очекујем да ћемо поновити
резултате из претходних неколико година односно
остварити пласман у самом врху табеле - истакао је
председник ШК "Слога" из Пландишта Душан
Петровић.
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Сви Спортски савези Јужнобанатског округа састају се 3-4 пута годишње ради размене искустава,
побољшања рада и заједничких акција. Средином септембра месеца у Панчеву је одржан радни састанак а на
истом је утврђен календар окружних школских такмичења по спортовима као и распоред домаћинстава на
територији нашег округа.
*
Поводом традиционалне акције „Безбедност деце у саобраћају“ Црвени крст Пландиште је у сарадњи са
Ватрогасном јединицом, Спортским савезом, Домом здравља "1. октобар", О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ и
Дечијим вртићем „Срећно детињство“ из Пландишта, организовао акцију под називом „ЗА ВАШ СИГУРНИЈИ
КОРАК“. Акција је обухватила 26 првака и 34 малишана предшколског узраста, са циљем да се кроз забаву и
игру упознају са правилима понашања у саобраћају. Реализатори активности били су припадници Ватрогасне
јединице, Дома здравља, Спортског савеза, млади волонтери, сарадници и инструктори Црвеног крста
Пландиште. Акција је спроведена 19. септембра на Тргу у Пландишту а поред едукативних имала је и спортско
-рекреативно-забавне полигоне.
puggia

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 09. ОКТОБАР 2017, Година V, Број 47. (троброј)

Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

