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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

У СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ ХРАМОВИМА У ОПШТИНИ

ВЕЛИЧАНСТВЕНА ТРАДИЦИЈА ПАЉЕЊА БАДЊАКА
Ове године на Бадњи дан у скоро свим
православним црквама у општини где се традиција
паљења бадњака негује и одржава, мештани и верници
су се окупили у великом броју. Освештење и паљење
Бадњака су обавили свештеници, протонамесник
Недељко Јанковић у Пландишту, Купинику и
Великом Гају, протојереј Михајло Вукотић у
Великој Греди, Банатском Соколцу и Милетићеву и
протонамесник Синиша Лакичин у Хајдучици,
Старом Лецу, Дужинама и Марковићеву.
У Пландишту је и ове године храм био мали да
стану сви који су дошли на паљење Бадњака. Посебно
охрабрује и радује да се број деце која долазе на
паљење Бадњака и Божићну литургију из године у
годину увећава као што се увећава и број верника који се причешћује. Кумови Славе,
Стака и Зоран Колевски из Пландишта
обезбедили су пакетиће и молитвенике за све
малишане који се подељени након Литургије као и
за послужење на Бадње вече, слаткише и кувано
вино. Слично је било и у осталим храмовима на
Бадњи дан. Председник општине Пландиште,
Јован Репац са сарадницима, Гораном
Доневским и Владаном Младеновићем,
замеником председника Општине и замеником
председника СО Пландиште је присутвовао
паљењу Бадњака у Пландишту, Банатском Соколцу
и Милетићеву.
Г.Р.
ПОТПИСAНИ И УРУЧНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА

ОВЕ ГОДИНЕ ПОМОЋ ЗА 34 БРУЦОША

Првог радног дана у новој години, у
просторијама КОЦ „Вук Караџић“ у
Пландишт у одржало се свечано
потписивање и уручење Уговора о додели
новчане помоћи студентима у организацији
Кабинета председника Општине. Уговоре
је потписао председник Општине, Јован
Репац који се први обратио студентима
честитајући им празнике и упис на жељени
факултет изразивши наду да ће се, након
завршетка студија вратити и стечено знање
применити у општини Пландиште.
Председник је изразио наду да ће ова
помоћ бити подстицај и мотивација да буду
добри студенти, да остваре висок просек па
да догодине приме награду за успех током
студирања.

Ове године, услове за добијање
новчане помоћи у износу од 5000 динара
месечно у трајању од десет месеци, почев
од новембра прошле године, стекло је 34
студента. У школској 2017/2018. години су
то: Дарио Перић из Маргите (Факултет
техничких наука Нови Сад), Жељко Ћалић
из Пландишта (Пољопривредни факултет
Нови Сад), Марија Освалд из Марковићева
(Филозофски факултет Београд), Слађана
Марић из Милетићева (Пољопривредни
факултет Нови Сад), Предраг Јакшић из
Пландишта (Факултет техничких наука
Нови Сад), Јован Ћалић из Пландишта
(Пољопривредни факултет Нови Сад),
Александар Ангеловски из Пландишта
(Пољопривредни факултет Београд),
наставак на стр.2.

наставак са стр.1.

Миљана
Дракулић
из
Пландишта
(Технолошкометалуршки факултет Београд), Душан Петровић из
Пландишта (Економски факултет Суботица), Милана
Србиновски из Пландишта
(Факултет техничких наука
Нови Сад). Тамара Нехез из
Пландишта (Медицински факултет
Београд),
Дајана
Дракулић
из
Пландишта
(Висока здравствена школа
струковних студија Београд),
Милена Кекер из Пландишта (Висока школа
струковних студија за васпитаче „М. Палов“
Вршац), Јелена Кекер из Пландишта (Технолошкометалуршки факултет Београд), Василије Илић из
Пландишта
(Факултет
музичке
уметности
Београд), Ана Жигић (Висока здравствена школа
струковних студија Београд), и Сања Жигић
(Висока школа струковних студија Београдска
политехника) из Велике Греде, Јанош Сабо из
Јерменовца (Технолошки факултет Нови Сад),
Милица Павловски из Пландишта (Академија
уметности Нови Сад), Миљана Белић из Великог
Гаја (Технички факултет „Михајло Пупин“
Зрењанин), Сања Шобот из Пландишта (Висока
пословна школа струковних студија Нови Сад),
Ања Милевски из Пландишта (Филозофски
факултет Нови Сад), Предраг Ристић из Великог
Гаја (Технички факултет „Михајло Пупин“

Зрењанин), Саша Милетић из Велике Греде
(Фармацеутски факултет Београд), Жељана Лунц
из
Пландишта
(Пољопривредни
факултет
Београд), Данијела Стефановић из Великог Гаја
(Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин),
Сања Радочај (Висока школа струковних студија
за васпитаче „М. Палов“ Вршац) и Снежана
Тркуља (Висока здравствена школа струковних
студија Београд) из Милетићева, Михај Бондор
(Висока техничка школа струковних студија
Зрењанин), Страхиња Милошевић (Висока
техничка школа струковних студија Нови Сад) и
Димитрије Јуначков (Филолошки факултет
Београд) из Велике Греде, Дијана Ћалић
(Електротехнички факултет Београд), Мирослава
Бешка (Технолошки факултет Нови Сад) и
Драгана Царевић (Фармацеутски факултет
Београд) из Пландишта.

ИЗВЕШТАЈ СА 60. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

И ОД ЈАНУАРА РЕГРЕСИРАЊЕ ПУТОВАЊА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
На почетку последње седнице Општинског
већа општине Пландиште која је одржана 29.
децембра, пре усвајања дневног реда предложена
је допуна тако да је дневни ред укуно имао 14
тачака. Седницу је отворио и водио до треће тачке
заменик председника Општине, Горан Доневски
након чега је председавање наставио председник
Општине, Јован Репац.
Већници су прво усвојили Предлог
Решења о одобравању и финансирању програма у
области спорта. У оквиру ове тачке речено је да је
за ове намене из општинског буџета планирано
8.000.000,00 динара и да ће највише новца добити
ФК „Слога“ Пландиште јер се такмичи у највишем
рангу.
Након тога је усвојен Предлог Решења о
утврђивању висине регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа са подручја
општине Пландиште који свакодневно путују од
места становања до места школе за период јануарјун 2018. године и Предлог Решења о утврђивању
висине регресирања трошкова превоза редовних
ученика средњих школа са подручја општине
Пландиште који повремено/викендом путују од
места становања до места школе за период јануарјун 2018. године. У оквиру ових тачака, речено је
да висина регресираног дела остаје као и у првом
делу ове школске године. Усвојени су затим и
СТРАНА 2

Предлог Правилника о изменама Правилника о
финансирању и суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса која реализују
организације цивилног друштва на подручју
општине Пландиште, Предлог Обавезног садржаја
смерница за предлагаче програма/пројеката за
2018. годину и Предлог Закључка о покретању
поступка за финансирање пројеката организација
цивилног друштва у општини Пландиште за 2018.
годину.
Већници су разматрали и усвојили и
Предлог Правилника о изменама Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава
црквама и верским заједницама, Предлог Закључка
о покретању поступка за финансирање пројеката
цркава и верских заједница у општини Пландиште
за 2018. годину, Предлог Решења о образовању
Комисије за спровођење Јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава црквама и верским
заједницама, Предлог конкурса за доделу
средстава црквама и верским заједницама у
општини Пландиште за 2018. годину и Нацрт
Одлуке о уносу података нефинансијске имовине у
пословне
књиге
општине
Пландиште.
Претпоследња и последња тачка су захтеви и
молбе грађана, удружења и других правних лица а
након тога и текућа питања.
Г.Р.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД-a „НИКОЛАЈЕ БАЛЋЕСКУ“

ДОМАЋИНСКИ ДОЧЕКАЛИ ГОСТЕ ИЗ ДЕТЕ
Од тренутка када су се реактивирали, КУД “Николаје
Балћеску“ из Барица је тежио да успостави сарадњу са неким од
КУД-ова или Домом културе из суседнe Румуније. Захваљујући
Општини која је реализовала пројекат са градом Дета у Румунији,
још 2012. године, на званичном отварању реновираног Дома
културе у Барицама који носи име чувеног румунског песника и
преводиоца Перту Крдуа, родом из Барица, у уметничком делу
програма, као гости су наступали чланови Фоклорног
анасамбла Културног центра Дета, инструменталиста Дејан
Ђурђев из Дета и оркестар „Веселија“ из Глогоња са маленом
Теодором Мик која је својим наступом очарала све присутне.
“Концерт пријатељства“ су отворили домаћини. Поред гостију из Дете које је и ове године довео
директор Центра за културу Дета, Овидију Јенћеа, редован гост „Концерта пријатељства“ који су
отворили домаћини који су се представили са 3 сплета игара, био је и солиста Стиви Миуц из Локава
који ће следеће године обележити 10 година сарадње са КУД-ом „Николаје Балћеску“ из Барица.
Публике није мањкало, напротив, жељни оваквих приредби Баричани су напунили салу Дома
културе. У име домаћина, Васа Тапалага, председник КУД-а „Николаје Балћеску“ је на крају програма,
гостима и учесницима програма и спонзору вечери уручио
захвалнице. Концерт су пратили и представници Локалне
самоуправе, Горан Доневски и Владан Младеновић, заменик
председника општине Пландиште и заменик председника СО
Пландиште заједно са директором КОЦ-а “Вук Караџић“,
Мирославом Петровићем. Концерт је био одличан а дружење
након тога још боље. Сви се слажу да ће дружење памтити ако не
дуже, онда до слећег сусрета. Баричани теже да “Концерт
пријатељства“ постане традиционални који ће се одржавати увек
на дан Светог Стевана.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ-А “ВУК КАРАЏИЋ”
МИЛЕНКО ПАВЛОВ У ПЛАНДИШТУ
У организацији КОЦ-а ”Вук Караџић” Пландиште, почетком децембра у сали
биоскопа у Пландишту одржана је представа под називом "Све од Миленка Павлова”.
Познати београдски глумац који је играо на многим сценама, почев од Народног
позоришта до позоришта у Зрењанину, у више наврата је гостовао у Пландишту.
Вече хумора је протекло са пуно смеха и у добром расположењу публике као и
самог глумца.
АКТИВНОСТ УДРУЖЕЊА ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

БАДЊЦИ ЗА СВЕ И ОВЕ ГОДИНЕ
Актив жена Удружења инвалида рада општине Пландиште, равно 15 година година, уочи Божића,
једног од најрадоснијих хришћанских празника, за храм Свети Рафало Банатски у Пландишту, прави
бадњаке који се освештавју и на Бадњи дан поклањају деци и верницима, који долазе на паљење Бадњака.
Тако је било и ове године, преко двадесетак чланова Удружења инвалида рада општине Пландиште
заједно са својим унучићима, у просторијма Богомоље у Пландишту направило је преко око 500 бадњака,
највише до сада. Прављење бадњака је њихова редовна актвност планирана Годишњим планом и
програмом рада, коју реализују уз подршку Црквене општине Пландиште. По речима председнице
Удружења, Славице Цветићанин, ову активност су претвориле у радионицу, будући да из године у години
уз њихову помоћ и инструкције, бадњаке
праве и најмлађи. Иначе, како су рекли,
овој активности се посебно радују. По
завршетку посла, уз помоћ Црквеног
одбора, припремиле су освежење, мало
воћа и слаткиша што је посебно радовало
најмађе који су обећали да ће и следеће
године помагати у прављењу бадњака.
На Бадњи дан, у свим српским
православним храмовима у општини
Пландиште обавило се паљење бадњка.
Г.Р.

СТРАНА 7

ВЕСЕЛА ДРУЖИНА ДЕДА МРАЗА И ОВЕ ГОДИНЕ ОБИШЛА СВА СЕЛА

ПАКЕТИЋИ ЗА 900 МАЛИШАНА
деце и грађана који су дошли, биоскопска сала
ни ове године није могла да прими све
заинтересоване.
Током
програма
свим
присутнима се обратио Председник Општине
Пландиште Јован Репац, који их је поздравио,
честитао Божић и Нову Годину и пожелео да се
лепо проведу током предстојећих празника. На
завршетку програма одржан је ватромет који је
финансијски помогла општина Пландиште.
Већ једанаест година заредом, крајем
године Весела дружина Деда Мраза Црвеног
крста Пландиште је обишла сва насељена места
на територији општине Пландиште и поделила
новогодишње пакетиће за 900 малишана. Ову
акцију Црвени крст Пландиште реализује од
2006. године, а циљ исте је да се пред божићне
и новогодишње празнике поделом пакетића и
ангажовањем волонтера обрадују сви малишани у општини Пландиште. Ове године у
акцији је учествовало 42 волонтера, од којих је
36 било у костимима Деда Мраза и Баба
Мразица.
Акција је трајала током целог дана, а
након поделе пакетића по насељеним местима
Весела дружина Деда Мраза је у вечерњим
сатима дочекивала децу са пакетићима у холу
биоскопа у Пландишту, где су након сликања
са Деда Марзом могли да уживају у програму
који су за њих припремили чланови Акро денс
клуба – Супер Стар Пландиште и млади
волонтери Црвеног крста. Због великог броја

Главни спонзори акције и ове године су
били Општина Пландиште, СТУП Вршац и АД
„Бамби“ Београд“. Поред њих акцију су
помогли: ЈП „Полет“ Пландиште, ДО „Полет
Дужине“ Пландиште, „Swisslion“ Вршац,
„Виндија“ Пландиште, Фризерско кројачка
радња „Мистер Н“ Пландиште, Печењара
„Петровић“, „Мини метал“ Пландиште, воћара
„Бонкили“ Пландиште. Домаћин акције је и ове
године био КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, а
медијски спонзор ТВ „Банат“ из Вршца. М.Р.
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