
 

Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Б Р О Ј  3 1 .  Г О Д И Н А  I I I ,  0 2 .  Н О В Е М Б А Р  2 0 1 5 .  

ИЗВЕШТАЈ СА 105. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

У понедељак, 26.10.2015. године, одржана је 
105. седница Општинског већа општине Пландиште са 
укупно 5 тачака дневног реда. 
Након усвајања записника са 
102., 103. и 104. седнице, већници 
су прво разматрали и утврдили 
Предлог Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету 
Општине Пландиште за 2015. 
годину (други допунски буџет). 
Другим ребалансом Буџета 
општине Пландиште, планирају 
с е  п р и х о д и  у  и з н о с у 
480.653.775,00 динара, пре свега 
због повећаног прилива средстава 
од пореза на имовину, пореза на 
пренос апсолутних права, 
посебне накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине, текућих наменских трансфера од АП 
Војводине и текуће донације од међународних 

организација, а у истом износу су 
планирани и расходи. Већници су 
разматрали и Предлог Решења о 
именовању Комисије за доделу 
материјалне помоћи студентима 
с а  т е р и т о р и ј е  О п ш т и н е 
Пландиште за 2015/2016. годину 
и именовали трочлану Комисију у 
саставу: Ендре Сабо, председник, 
Олга Димитровски и Раде Сурла, 
чланови.  Претпоследња и 
последња тачка дневног реда 
п о с л е д њ е ,  1 0 5 .  с е д н и ц е 
Општинског већа били су захтеви 
и молбе грађана, удружења и 

других правних лица и текућа питања.        Г.Р. 

 Председник општине Пландиште, Милан 
Селаковић, у име општине потписао је Уговор о 
финансирању пројекта из области путне инфраструктуре, за 
извођење радова на асфалтирању пута у Војвођанској улици у 
Пландишту, од раскрснице улица Хајдук Вељка и 
Војвођанске, све до стадиона ФК Слога у Пландишту. Након 
расписаног тендера, АД Војводина пут Панчево – Страбаг 
је изабран за извођача радова. 
 Председник је изјавио да је у Пландишту све спремно 
за још једну инфрастуктурну изградњу, односно, за још једно 

појачано одржавање асфалта у Војвођанској улици. Овај пројекат је вредан око 25 милиона динара. По речима 
председника, ова средства су добијена од Покрајинског фонда за капитална улагања. Током целе 2015. године, по 
Јавном позиву општина Пландиште је конкурисала на више места, на Јавне конкурсе. Општина је добила 
средства у износу од око 150 милиона динара. Само за Индустријску зону, која се завршава, добијено је око 100 
милиона динара и 25 милиона за путну инфраструктуру у Војвођанској улици у Пландишту. У име Страбага, 
угвор о финансирању је потписао Живорад Мирковић, извршни директор Страбага који је том приликом 
потврдио да се ради о пресвлачењу пута у дужини од 1.100 метара са два слоја асфалта и уређењу ивица и 
банкина пута. Рок за завршетак ових радова је 45 календарских дана.                                                                                            

АКТУЕЛНО, ПУТНА  ИНФРАСТРУКТУРА  

АСФАЛТИРАЊЕ ВОЈВОЂАНСКЕ УЛИЦЕ У ПЛАНДИШТУ 

Један од приоритетних грађевинских радова за ову годину у Општини Пландиште јесте и санација зграде 
јединице локалне самоуправе, у Великом Гају, односно зграде у којој се налазе просторије Месне канцеларије, 

Амбуланте и Месне заједница. Пројектну документацију која је неопходна 
за санацију овог објекта, урадила је фирма „Косовопројект“. По основу 
расписаног конкурса Јавних набавки, за извођача радова изабрана је 
вршачка фирма „Бакић Колор ДОО“. Вредност ових радова је 1.250.000,00 
динара без ПДВ-а. Од запослених у стручној служби, Урбанизма и 
грађења, који су задужени за праћење радова, сазнали смо да се радови на 
замени црепа, санације кровне конструкције, замене дотрајалих олука и 
осталих радова, одвијају по плану. Санација је планирана да буде завршена 
до краја новембра. Исто тако, у Великом Гају ће ускоро бити пошљунчана 
и Банатска улица у дужини од око 1.500 м, сазнајемо од Службе.           Г.Р. 

У Великом Гају  

САНИРА СЕ ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ  

АКТУЕЛНО ЗА СТУДЕНТЕ 

УСКОРО КОНКУРС  

ЗА МАТЕРИЈАЛНУ ПОМОЋ 
 

По речима председника Комисије за доделу 
материјалне помоћи редовним студентима 
са пребивалиштем на територији општине 
Пландиште, ових дана је у припреми 
Конкурс за доделу материјане помоћи 
студентима, па се, убрзо након тога може 
очекивати и његово званично објављивање 
на Огласној табли у Општини и свим 
месним канцеларијама и на општинском 
сају. 
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Пландиште добило “Теретану на отвореном” 

Пројекат “Теретана на 
отвореном”, спроводи 
Општина Пландиште,  
финансира Министарство 
омладине и спорта 
Републике Србије. 
 

 У петак, 9. октобра 2015. године у 

Пландишту је свечано отворена „Теретана на 

отвореном“ коју је финансирало 

Министарство омладине и спорта преко 

Јавног конкурса за подршку јединицама 

локалне самоуправе за спровођење 

омладинске политике на локалном нивоу.  

 Теретану је уз присуство 

многобројних званица, грађана и младих 

којима је и Теретана првенствено намењена 

отворио председник општине Пландиште, 

Милан Селаковић. Теретана се налази у 

оквиру отвореног спортско - рекреативног 

центра у дворишту ОШ „Доситеј 

Обрадовић“. Обраћајући се присутнима 

председник Селаковић је нагласио да су 

реализацијом овог пројекта створени 

услови за побољшање положаја младих  кроз 

квалитетније провођење слободног времена и 

упражњавање здравих стилова живота.  

 Такође ученицима виших разреда основне 

школе омогућено је да кроз наставне активности 

физичког образовања употпуне разноврсност 

спортских активности и тиме унапреде своје физичке 

способности.                         @ 

  О п ш т и н а 

Пландиште,  као 

партнер на пројекту 

„Радном праксом до 

нових радних места 

у Јужном Банату“, у 

сарадњи са Градом 

Панчевом, Општином 

К о в а ч и ц а  и 

„ Р е г и о н а л н и м 

ц е н т р о м  з а 

д р у ш т в е н о -

економски развој – 

Банат“ доо Зрењанин, 

реализује пројекат 

п о д  н а з и в о м : 

„Радном праксом до 

нових радних места 

у Јужном Банату“, 

ф и н а н с и р а н  о д 

стране Министарства 

омладине и спорта 

Републике Србије. 

Пројекат се реализује 

са циљем смањења 

д у г о р о ч н е 

незапослености и 

п о в е ћ а њ а 

з а п о ш љ и во с т и 

младих у Јужном 

Банату. 

 У среду 

30. септембра 

2015. године, у 

п р о с т о р и ј а м а 

К О Ц  “ В у к 

К а р а џ и ћ ” 

П л а н д и ш т е 

десеторо најуспешнијих, по завршеном теоријском 

делу обуке, незапослених младих свечано је 

потписало тројни уговор између Општине 

Пландиште, послодавца Јасмил-а и незапослених 

младих, о спровођењу стучне праксе у трајању од 

три месеца са почетком од 1. октобра 2015. године. 

 Испред Општине Пландиште уговоре је 

потписао председник Милан Селаковић а испред 

Јасмил-а свечаности су присуствовали директорица 

погона Јасмил у 

П л а н д и ш т у , 

Славица Буљ и 

Слађа Медић, 

м е н т о р 

н е з а п о с л е н и м 

л и ц и м а  н а 

стручној пракси у 

Јасмил-у.         @  

Потписани Уговори 

„Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ 
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У КУПИНИКУ ПОВОДОМ МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ 

РЕНОВИРАНА СЕОСКА АМБУЛАНТА 

На дан Месне и храмовне славе, Рођења 
Пресвете Богоородице, Мале Госпојине, у Купинику 
је званично отворена реновирана сеоска амбуланата. 
Средства за реновирање овог простора обезбедила је 
Месна заједница Купиник, односно Савет МЗ на 
челу са председником, Бранком Латковић а 
захваљујући свом земљаку, младом Борку Вујичићу 
из Београда, рођеном у Купинику. Борко је члан реп 
групе “THC la Familija“ која је ангажована и у 
невладиној организацији „Срби за Србе”  и аутори 
су пројекта „Тројка из блока”. По речима Младена 
Матијашевића, директора овог пројекта, ови млади 
људи, чланови реп групе “THC la Familija“ је за 
десетак година свога оснивања, хуманиратно 

обезбедила преко 
1,5 милиона евра. 
Р е н о в и р а њ е 
а м б у л а т н е  у 
К у п и н и к у  ј е 
и з у з е т а к  з б о г 
старосне структуре 
овог села и зато што 
је то њима био 
горући проблем. За 
реновирање сеоске 
а м б у л а н т е  у 
Купинику, троје 

младих људи (Борко Вујичић, Младен 
Матијашевић и Стефан Глигоријевић) је 
обезбедило 350 хиљада динара. 

Директор Дома здравља у Пландишту др 
Марија Марковић је изјавила да је ово једна од  
већих донација која је ушла у Дом здравља. 
Реновираном простору радују се мештани, лекари и 
медицинско особље због бољих услова у којим ће, по 
распореду радити у Купинику. Свечаном отварању 
реновиране амбуланте присутвовао је и председник 
општине, Милан Селаковић који је том приликом 
изјавио - Тачно је да свако село треба да има 
амбуланту и треба да има свог лекара. Иначе, 
Општина помаже рад Дома здравља и радо ће се 
одазивати таквим акцијама.                Г.Р. 

  Верници Румунске православне цркве у 
Маргити, заједно са осталим мештанима и гостима, и 
ове године прославили су Храмовну славу, Рођење 
Пресевете Богородице (08.IX). Оно што Славу овог 
храма чини јединственом јесте да се не прославља 
када и месна слава, како је у већини места, па и у 
Маргити када прославља Српски православни храм. 
На дан Храмовне славе, одржана 
је Свечана Литургија којој су, 
поред верника присутвовали и 
мештани и бројни гости међу 
којима су били и представници 
Локалне самоуправе, председник 
општине, Милан Селаковић, 
председник СО Пландиште, 
Зоран Воркапић и заменик 
председника општине, Ендре 
Сабо.  Након резања славског 

колача и освештења свих дарова, овогодишња кума, 
Јанеш кумство је предала Зорану Спасојевићу из 
Вршца. Литургију су служили, Флоренцију Јанеш, 
свештеник Румунске православне цркве и Борис 
Топић, свештеник Српске православне цркве у 
Маргити. Традиција која се не прекида јесте и 
заједничка трпеза са верницима, званицама и 

осталим мештанима, након 
завршене Литургије. Неретко 
што је, такође, реткост код 
оваквих прослава у румунским 
православним храмовима у 
Банату. На дан Храмовне славе, 
из године у годину све је више 
оних који не живе али су родом 
из Маргите, што је засигурно 
богатство оваквих догађања.                                              
            Г.Р. 

ХАРАМОВНА СЛАВА РУМУНСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У МАРГИТИ  

ТРАДИЦИЈА БЕЗ ПРЕКИДА 

У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ НА ДАН СВЕТЕ ПЕТКЕ  

ПРВА ПУТ ЛИТУРГИЈА У ЦРКВИ 

С о к о л ч а н и  с у 

дочекали дан да се 

Света Архијерејска 

литургије на дан 

С в е т е  П е т к е , 

храмовне славе у 

овом месту, одржи 

у ново зиданом 

п р а в о с л а в н о м 

храму. Храм је био 

мали да прими све који су тога дана желели да 

присуствују Литургији коју је служило Његово 

Преосвештенство Епископ Банатски Никанор 
заједно са протојерејем Михајлом Вукотићем, 

месним парохом и осталим свештенством. За 

певницом су биле монахиње манастира Хајдучица. 

Прве куме, прве храмовне Славе која је прослављена 

у првом православном храму у Банатском Соколцу су 

биле младе мештанке, Драгана Агбаба, Марина 

Агбаба и Бранка Косановић. Оне су кумство 

предале Илији и Јоки Совиљ из Б. Соколца. 

Мештани нису крили задовољство да имају своју 

цркву, свесни да још треба доста тога да се уради да 

храм буде потпуно завршен. Исто тако, захвални су, 

као и црквени одбор и парох, свима који су на било 

који начин помогли у изградњи храма. Прослави 

храмовне Славе у Банатском Соколцу, у име локалне 

самоупрве, присутвпвали су председник Општине, 

М и л а н 

Селаковић и 

председник 

Ск упш ти н е 

о п ш т и н е 

Пландиште, 

З о р а н 

Воркапић. 
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16. ЗОНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА АМАТЕРА  У ПЛАНДИШТУ 

ОПТИМИЗАМ, ОДЛИКА ОВОГОДИШЊЕ ИЗЛОЖБЕ  

 Културно образовни центар „Вук Караџић“ 
Пландиште уназад неколико година је прихватио 
организацију Зонске смотре ликовних стваралаца 
аматера Војводине. За све то време, на отварању 
изложбе радова редовно су били присутни 
представници Културно просветне заједнице аматера 
Војводине, све до ове године када је присуство 
изостало због недостатка материјалних средстава за 
долазак у Пландиште, како је речено. Мирослав 
Петровић, в.д. директора КОЦ „Вук Караџић“ 
Пландиште је поздравио све присутне и званично 
отворио изложбу. Ове године, за Зонску смотру је 
пристигло 53 рада из општина јужног Баната. 
Најбројнији су били ликовни ствараоци из Беле 
Цркве који су били присутни са 16 радова, из 
општине Ковин је било 9 радова, из Алибунара и 
Ковачице по 8 радова, из Вршца 7, из Панчева и 
Опова по 2 рада.  
 Посетиоци на Излжби су осим у изложеним 
сликама уживали и у рециталу који је припремила 

Дечија радионица Народне билиотеке Пландиште 
„Машта може свашта“ чији су чланови, Невена 
Гоздрановски, Вук Попадић и Момир Петровић, 
читали стихове домаћих песника, Зоре Блажић, 
Жељка Цеснака и Бранка Д. Зрнића. Марио 
Цеснак је изве једну композиоцију на кларинету. 
Селектор овогодишње Зонске смотре ликовних 
стваралаца Војводине, професор ликовне културе, 
Јон Стефан је похвалио квалитет пристиглих радова 
и рекао да овогодишње радове краси оптимизам. Од 
селектованих радова, најбољи је рад „Портрет“, уље 
на платну, аутора Ивана Карафиловског из 
Црепаје (општина Ковачица). Другопласирани рад је 
такође уље на платну, „Птице“ Бисерке Петрашове 
из Падине (Ковачица) док је треће место припало 
аутору, Миломирау Ивановићу из Бантског 
Карловца (Алибунар) за уље на платну „Поздрав 
небу“. Ови радови и још радова се пласирало на 
Покрајинску смотру ликовних стваралаца аматера 
Војводине која ће се одржати у Суботици.            Р.Г. 

У ДОМУ „1. ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ  

10. СУСРЕТИ РОДБИНЕ И ПРИЈАТЕЉА 

 Традиционала манифестација 
„Сусрети родбине и пријатеља“, на 
коју су сви у Дому за душевно 
оболела лица „1. Октобар“ у Старом 
Лецу јако поносни, организована је  
по угледу на сличну установу у 
Аустрији, где је делегација из Старог 
Леца била у посети. У Дому, иначе 
воле да истичу изузетну сарадњу са 
колегама из Аустрије од којих су, на 
примерима добре праксе, много научили. У Дому не 
крију да су, данас, десет година касније, изузетно 
задовољни начином како су пријатељи и родбина 
њихових корисника, прихватили ову идеју дружења 
са својим најближима и како је даље шире. 
 По речима директорице, др Мирјане 
Вуковић, велико је богатство видети да тога дана у 

дворишту Дома буде толико гостију 
колико и корисника. Пошто се из 
године у годину повећава 
посећеност, и запослени се 
припремају да тога дана све буде 
најбоље. Тако је било и ове године, 
тачно се знало ко је зашта био 
задужен и све је беспрекорно 
функционисало.  
 Гости су могли да обиђу 

купопродајну изложбу ручних радова Радне терапије 
Дома која је и ове године изненадила са новим 
сувениром. У забавном програму су учествовали 
чланови КУД „Дукати“ из Маргите и плесна група 
„Акро денс Супер стар“ из Пландишта али и сами 
корисници који су ове години припремили модну 
ревију са одећом коју су сами сашили.       Г.Р. 

 Основа школа „Јован Стерија Поповић“ Велика 
Греда, једна од три школе у Србији које носе име 
познатог комедиографа, оснивачa српске драме, са 
подручним одељењем у Милетићеву, дан школе 
прославила је у оквиру Дечије недеље.  
 Свечаност обележавања дана школе почела је 

Приредбом коју 
су припремили 
ученици нижих 
р а з р е д а  и 
м а л и ш а н и 
предшколци уз 
помоћ својих 
наставника. И ове 
године, била је то 
р е в и ј а 
т а л е н т о в а н и х 
малишана како за 

рецитовање, тако за плес, глуму и песму. У оквиру 
приредбе, прваци су свечано примљени у Дечији савез. 
На почетку приредбе госте, ученике, наставнике и све 
запослене у школи поздравила је директор, Јасмина 
Родић Чоловић. Савет родитеља је ове године 
приредио изненађење за све запослене у школи. На 
почетку приредбе уручио је директору, професорима и 
осталим запосленим захвалнице за сву бригу, знање и 
помоћ коју пружају својим ученицима.  
 На прослави Дана школе у Великој Греди били 
су и представници ОШ „Јован Стерија Поповић“ из 
Београда и школе из Вршца, представници Општине, 
председник, Милан Селаковић и заменик 
председника, Ендре Сабо, директор основне школе у 
Пландишту, Сава Дивљаков као и представници 
организација и институција са којима школа има    

сарадњу.           Г.Р. 

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА   

СВЕЧАНA ПРОСЛАВА ДАНA ШКОЛЕ 
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У ОРАГАНИЗАЦИЈИ ЗУК „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПЛАНДИШТЕ  

 УСПЕШНО ОДРЖАН 13. ФЕСТИВАЛ „КРАЈИШКИ БИСЕРИ“   

 Тринаест година 

заредом Завичајно удружење 

крајишника „Никола Тесла“ 

из Пландишта организује 

Фестивал “Kрајишки бисери”, 

као начин да се очува и негује 

традиција изворне крајишке 

песме и ојкања, као 

традиционалног начина 

певања Срба крајишника. 

 Од самог почетка 

Фестивал је био такмичарског 

карактера. Сваке године је 

стасавао док није постао 

престижно препознатљив међу Крајишницима. 

Скоро да нема певачке групе изворних крајишких 

песама која ради а да није наступала на Фестивалу. 

Из године у годину, како је организација постајала 

све боља и боља тако се кристалисао и квалитет и 

сам Фестивал стасавао у једну озбиљну музичку 

манифестацију. 

 Ове године је криза, која се итекако осећа, 

учинила своје. Скоро до самог почетка Фестивала, 

организатор није знао тачан број учесника. Коначно, 

на овогодишњем 13. Фестивалу „Крајишки 

бисери“ наступало је укупно 14 група, међу којима 

је било и оних који на Фестивал долазе од самог 

оснивања. Први пут, у Пландиште су дошли мушка и 

женска певачка група из Републике Српске „Баљски 

Соколови„ и “Баљске Соколице“ из Босанске 

Костајнице као и девојачка певачка група Удружење 

грађана Крајине „Зора“ из Крагујевца. 

 Након званичног дела Фестивала, стручни 

жири у саставу: Проф. др 

Димитрије Големовић, шеф 

Катедре за етномузикологију 

на Факултету музичке 

уметности у Београду, 

Добривоје Павлица, певач 

изворних крајишких песама и 

Марија Шекуларац, 

етномузиколог, музички 

уредник на Радио Београду, је 

одлучио да су на 

овогодишњем Фестивалу 

најбољи били: Мушка певачка 

група „Петрова гора“ из 

Кљајићева, друго место је припало групи коју 

пландиштанска публика добро познаје и виђа 

редовно, на скоро свим „Крајишким бисерима“, 

Певачкој групи “Синови Крајине“ из Будисаве док 

је треће место заузела Женска певачка група 

„Банија“ из Београда. Награђени нису крили 

задовољство због плакета и диплома које су тим 

поводом добили и обећали свој долазак и на следећи 

фестивал. Иначе, организатор је за све учеснике 

припремио захвалнице и зборник радова са 

Семинара који је организован за све учеснике на 

тему “Нематеријално културно наслеђе Срба 

Крајишника“, као пратећи програм Фестивала. 

 На почетку Фестивала све госте је поздравио 

домаћин, Никола Везмар, председник ЗУК „Никола 

Тесла“. Мирослав Петровић, в.д. директора КОЦ 

„Вук Караџић“ Пландиште је званично прогласио 

Фестивал отвореним. 

 У ревијалном делу Фестивала наступали су 

КУД „Вук Караџић“ Пландиште, секција Велики 

Гај, млађа и старија група, Изворна група певача 

“Сретењске зоре“ из Раниловића, Раде Путник, 

народни свирач на тамбурици трожици и усној 

хармоници и Огњен Андрић, народни гуслар. 

 Организацију овогодишњих „Крајишких 

бисера“ помогли су Општина Пландиште, КОЦ „Вук 

Караџић“, ОШ „Доситеј Обрадовић“ као и 

Министарство културе.         Р.Г. 

На овогодишњем Сајму лова, риболова и туризма у Новом Саду, захваљујући 

Туристичкој организацији Војводине, учествовала је и Општина Пландиште. Као и 

свих година до сада, ТОВ је за све Туристичке организације војвођанских општина али 

и за општине које немају туристичку организацију, као што је општина Пландиште 

обезбедила бесплатан пулт на свом штанду. Тако се поред 250 излагача нашла и 

општина Пландиште која је промовисала своју Општину као туристичку дестинацију а 

дворце општине Пландиште као туристички производ. Због двораца који су увек 

туристички атрактивни, штанд општине Пландиште је био веома посећен. 

Овогодишњи Сајам лова, риболова и туризма у Новом Саду отворио је министар 

Расим Љајић, који је том приликом обишао штандове свих излагача.                        Г.Р. 

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЛОВА, РИБОЛОВА И ТУРИЗМА             Нови Сад 2015. 

ПЛАНДИШТАНСКИ ДВОРЦИ 
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ИЗУЗЕТАН ТАЛЕНАТ ЗА АНИМАЦИЈУ 
ТЕОДОРА БЕБЕЦ ИЗ ПЛАНДИШТА, УЧЕНИЦА 7. РАЗРЕДА ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ“  

Теодору Бебец, ученицу 7. разреда ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште коју краси изузетна скромност, и 
њен таленат за компјутерску анимацију открио је професор 
информатике, Никола Јовановић, сасвим случајно. Kaко 
каже, требало је нешто да се нацрта и Теодорини школски 
другови су предложили њу, јер изузетно лепо црта. По 
речима младог наставника, када је видео шта је Теодора све 
могла са лакоћом да нацрта, схватио је да пред собом има 
изузетно талентованог ученика којег свакако треба 
подржати у ономе што ради и помоћи му у даљем раду и 
усавршавању. 
Теодора ствара такве ликове, такве анимације које је 
немогуће не заволети. Сви су насмејани, ведри са крупним, 
племенитим очима, било да је реч о људском лику или је у 
питању нека животиња. Професор је одлучио да на 

светлост дана изађе све што Теодора са осмехом ради, уз помоћ компјутера који одавно већ не прати њене могућности. 
Мајка Биљана каже да је Теодора одмалена волела да слика и црта. 
 Изложба, која је била организована у холу Теодорине матичне школе у Пландишту где се окупило преко 60 
ученика и осталих који су били знатижељни да виде шта то једна девојчица ради, уједно је била прилика да другари, 
Бранислав Ђумић и Александар Јоксимовић, на примеру покажу значење речи другарство. Кажу, спремни су и даље 
да буду уз њу, увек када то буде требало. А требаће, јер се увелико воде разговори о организовању једне изложбе са 
интерактивним учешћем присутних да и сами направе неку анимацију и у Дому омладине у Вршцу. 
 О ономе шта Теодора ради и како ствара, није довољно само да се напише. То, без сваке сумње, мора и да се 
види.                        Г.Р. 

КАМПАЊА АГЕНЦИЈЕ  

ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

У оквиру кампање коју Агенција за безбедност у 

саобраћају спроводи у сарадњи са Министарством 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Савет за 

безбедност саобраћаја општине Пландиште је на седници 

одржаној 30. септембра усвојио одређене активности које 

за циљ имају безбедност деце у саобраћају на територији 

општине Пландиште. Основне школе су у оквиру ове 

акције свим првацима поделиле едукативне брошуре 

“Пажљивко”, које је обезбедила Агенција за безбедност у 

саобраћају, а Полицијска станица Пландиште и Црвени 

крст Пландиште су током октобра месеца одржали 

предавања о безбедном понашању у саобраћају, уз 

приказивање едукативног цртаног филма “Пажљивко”. 

Ова активност обухватила је 193 деце, а у склопу исте 

подељен је едукативни распоред часова Црвеног крста и 

“Бамби-распоред часова”. 

Поменута акција реализована је у сарадњи са: ОШ 

»Доситеј Обрадовић« Пландиште, ОШ »Јован Стерија 

Поповић« Велика Греда, 

ОШ »Јован Јовановић 

З м а ј «  Х а ј д у ч и ц а , 

Полицијском станицом 

Пландиште, Културним 

центром »Вук Караџић« 

Пландиште и Црвеним 

крстом Пландиште. У 

наредном периоду сви 

ђаци од I до IV (њих 330) 

ће као поклон Општине 

П л а нд иш те  д об и т и 

одштампане едукативне 

б р о ш у р и ц е  и 

ф л у о р о с ц е н т н е 

наруквице.         мир 

ДИДАКТИЧКИ ПОКЛОН ПАКЕТИ  

ЗА СВЕ ПРВАКЕ - 2015/2016. 

Пред почетак и ове, нове школске 2015/2016. год., 
Општина Пландиште је за све прваке припремила 
дидактички поклон пакет који је првацима уручен 
првог дана почетка нове школске године. Малишани 
су са радошћу прихватили поклон који им је, уз жеље 
за срећан полазак у школу, уручио лично председник 
Општине, Милан Селаковић. Малишане је 
поздравио и директор ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
Пландиште, Сава Дивљаков. Што се тиче деце, 
основаца која имају право на основно школовање 
Општина је обезбедила бесплатан превоз од места 
становања до школе. Свој деци која похађају основну 
школу, обезбеђена је и бесплатна ужина а ученицима 
од V до VIII разреда који примају социјалну помоћ и 
тешког су материјалног стања, Општина је обезбедила 
куповину књига. Председник је још рекао да се нада 
да ће поклони који су уручени првацима бити 
стимуланс за малишане да уче, да раде, да постану 
добри људи. У Општини се труде да се понашају као 
одговорни људи одговорне Општине, рекао је 
председник Општине, Милан Селаковић. Општина 
Пландиште спремно је дочекала нову школску годину  
у којој наставља са субвенцијама за превоз ученика 
средњошколаца који свакодневно путују до школе 
или долазе само викендом кући.  
                                               Г.Р. 
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„ОКО“ ИЗ ХАЈДУЧИЦЕ 

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 Зрењанина, Падине 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 бројним гостима био је и председник Општине, 
Милан Селаковић, в.д. директора КОЦ-а „Вук 
Караџић“, Мирослав Петровић и председник МЗ 
Хајдучица.             Г.Р. 

ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

ОПШТИНА ОБЕЗБЕДИЛА ПОКЛОН ПАКЕТE 

 Поводом Дечије недеље која је почела у 
понедељак, 5. октобра и завршила се у петак, 9. 
октобра, под јединственим слоганом „Подршка 
породице - Најбоља подршка за децу“, Општина 
Пландиште је обезбедила 300 хиљада динара за 
куповину поклон пакета који су намењени између 
осталог и деци са посебним потребама, породицама 
са већим бројем деце као и деци 
чији су родитељи инвалиди. 
Ову акцију Општина спроводи у 
партнерству са Центром за 
социјани рад општине 
Пландиште чији су се стручни 
сарадници потрудили, по 
речима директорице Тафра 
Ђурђевке , познавајући децу, да 
поклон пакете употпуне 
дидактичким играчкама у циљу 
унапређења њиховог даљег 
развоја. 
 Акција je покривала територију целе 
општине. У акцији је било укључено 65 деце, која су, 
по речима директорице Центра за социјални рад 
општине Пландиште, поред дидактичких играчака 
добили пакет слаткиша, пакет са средствима за 
хигијену и врећу прашка за веш. Најбројнија у 
овогодишњој акцији Општине Пландиште поводом 
Дечије недеље, била је породица са 11 деце, 
породица Јонашку из Маргите. 

Поклон пакете који су били право 

изненеђење за децу, лично су уручивали стручни 
сарадници Центра за социјални рад Пландиште. 

Током пет дана Дечије недеље коју су 
обележиле све три основне школе са територије 
општине Пландиште, одвијале су се бројне 
манифестације и приредбе које су припремили 
малишани уз помоћ својих наставника и професора, 

почев од спортских такмичења, 
пијаце, продајних изложби, 
маскенбала, позоришних 
представа, школских приредби и 
пријема првака у Дечији савез. 
Предшколци и малишани из 
Дечијег вртића „Срећно 
детињство“ као и предшколци из 
Велике Греде и Хајдучице са 
подручним одељењима такође су 
обележили Дечију недељу. 
У школи у Маргити, поред посете 
дечије радионице Народне 

библиотеке Пландиште „Машта може свашта“ и 
низа других активности, организован је маскембал 
чије је маске оцењивао стручни жири (др Ана Крду, 
Зоран Комердељ и Анђелко Мишељић) и 
најуспешније маске наградио  поклонима. Након 
тога, учитељи позвали све  присутне да погледају 
продајну изложбу ручних  радова које су ученици 
нижих разреда ове школе израдили. 
 Без сумње, и ова Дечија недеља била је на 
радост ученика и њихових родитеља.                   Г.Р. 

Поводом Месне и храмовне славе Пландишта, Свети 

Рафаило Банатски, традиционално је у оквиру 

спортских манифестација планиран и организован 

Брзопотезни турнир у шаху. На Турниру је 

учествовало 24 играча из Пландишта, Сечња, 

Алибунара, Ковачице, Вршца, Маргите и Ритишева. У 

оквиру овог турнира, одиграно је 13 кола. 

Организатори су одлучили да ове године  буде 

додељено 11 новчаних награда и три пехара, за три 

првопласирана играча Турнира. На овогодишњем 

Турниру, најбоље пласирани са освојеним првим 

местом, био је Бошко Ђонин ФМ  из Вршца, друго 

место припало је Душану Петровићу из Пландишта а 

треће, Душану Винћилову из Сечња. Следе, Милорад 

Капелан, Богдан Милошев, Душко Јовановић и Саша 

Грујић, сви из Вршца. Од домаћих играча, на Турниру 

су учествовали Радован Јанићијевски и Небојша 

Медић. Свакако треба споменути да је било и младих 

шахиста што охрабрује и да је на Турниру најмлађи 

био Илија Милић из Вршца док је најстарији играч био 

из Пландишта, Радован Величковски који редовно 

брани и боје Удужења инвалида рада општине 

Пландиште. Судија овогодишњег Турнира био је Зоран 

Станимировић из Алибунара.             Радивој Милунић   

шах 

БРЗОПОТЕЗНИ ТУРНИР У ПЛАНДИШТУ  



 

 

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 02. новембар 2015, Година 3. Број 31. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

*       
Поводом тадиционалне акције „Безбедност 
деце у саобраћају“ Црвени крст Пландиште 
је у сарадњи са Полицијском станицом, 
Ватрогасном јединицом, Спортским савезом, 
О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ и Дечијим 
вртићем „Срећно детињство“ из Пландишта, 
организовао акцију под називом „ЗА ВАШ 
СИГУРНИЈИ КОРАК“. Акција је обухватила 
31 првака и 30 малишана предшколског 
узраста, са циљем да се кроз забаву и игру 
упознају са правилима понашања у 
саобраћају. Манифестација је одржана 15. 
септембра на Тргу у Пландишту а поред 
едукативних имала је и спортско-
рекреативно-забавне полигоне.   

* 
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.  

* 
У складу са календаром школско-спортских 
такмичења у среду 14. октобра одржано је 
Општинско првенство у малом фудбалу. У 
конкуренцији све три основне школе са 
територије наше општине највише успеха, и 
у мушкој и у женској категорији, имали су 
предаставници ОШ "Доситеј Обрадовић" из 
Пландишта и они ће нас почетком новембра 
месеца представљати на Окружном 
првенству чији ће градови домаћини бити 
Ковин односно Ковачица.                     puggia 
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СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - НОВЕМБАР 
ФУДБАЛ 

Војвођанска лига - Банат 

Пландиште, 14.11.2015. 13:00h  

Слога – Раднички (Зрењанин) 

Друга ЈБПФ лига - Исток 

Хајдучица, 08.11.2015. 13:30h  
Хајдучица – Борац (Врачев Гај) 

ОДБОЈКА  
Регионална јужнобанатска лига - пионирке 
Пландиште, 08.11.2015.  
11:00h Пландиште – Јуниор 013 (Вршац) 
14:00h Пландиште – БНС (Бан. Ново Село) 

 Фудбалери Солунца из Банатског 
Соколца освајачи су Купа на територији општине 
Пландиште. 
 У овогодишњем Куп такмичењу учешће 
је узело шест клубова: Хајдучица (Хајдучица), 
Наша Крајина (Купиник), Младост (Велика 
Греда), Гај (Велики Гај), Слога (Маргита) и 
Солунац (Банатски Соколац). 
 Улогу потенцијалног фаворита 
соколчански црвено бели потврђују након 
добијене утакмице првог кола резултатом 4:2 
против екипе из Великог Гаја. Жреб је био 
наклоњен соколчанима па су након ове победе 
остварили директан пласман у финале.  
 Финална утакмица између Слоге и 
Солунца по традицији одиграна је Пландишту. У 
изузетно лепом амбијенту резултатом 3:2 славио 

је бољи тим. Признања финалистима као и пехар капитену победничке екипе уручио је председник Фудбалског 
савеза општине Пландиште Милорад Стоилковски.             puggia 

ФК "СОЛУНАЦ" ОСВАЈАЧ ОПШТИНСКОГ КУПА 

Такмичари Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште 
наступили су 11.10.2015. године (недеља) на Купу Војводине за 
полетaрце, пионире и наде у Беочину. На овом такмичењу које је 
квалификационог карактера учешће је узело преко 30 клубова са 
територије покрајине Војводине са преко 500 такмичара који су 
се борили за пласман за Куп Србије који ће се одржати крајем 
октобра месеца. Карате Клуб „АГРОБАНАТ“ Пландиште је 
остварио одличан резултат узевши 14 медаља (5 – златних , 4 – 
сребрне, 5 - бронзаних). Златне медаље освојили су: У екипној 
конкуренцији: у категорији женских полетараца екипно – ката 
тим у саставу: (Рокнић Ксенија, Ивановски Анабела, Мајкић 
Тамара), У појединачној конкуренцији: у категорији женских 
нада Б – класа: Јовановић Јелена, у категорији мушких нада Е – 
класа: Адамовић Андреј, у категорији женских пионира Д – 
класа: Јовановић Невена, у категорији женских полетараца Е – 
класа: Рокнић Ксенија. Сребрне медаље освојили су: У екипној 
конкуренцији: у категорији женских пионира екипно – ката тим 
у саставу: (Марија Куневски, Јовановић Александра, Јовановић 
Невена), у појединачној конкуренцији: у категорији мушких 
нада Е – класа: Микулић Јован, у категорији мушких пионира Е 
– класа: Момчиловић Александра, у категорији мушких 
полетараца Е – класа: Цветићанин Огњен. Бронзане медаље 
освојили су: У екипној конкуренцији: у категорији мушких 
пионира екипно – ката тим у саставу: (Матијевић Вукашин, 
Ковач Оливер, Костадиновски Милан), у појединачној 
конкуренцији: у категорији женских нада Апсолутна – класа: 
Јовановић Јелена, у категорији мушких нада Д – класа: Јокић 
Миле и Брујић Марко, у категорији женских полетараца Е – 
класа: Ивановски Анабела. Након завршетка овог такмичења, 
настављају се интензивне припреме за предстојећи Куп Србије 
који крајем октобра месеца очекује такмичаре Карате Клуба у 
категорији полетараца, пионира и нада.    Тренер Мајкић Зоран 

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ КАРАТИСТА НА КУП – у ВОЈВОДИНЕ   БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ 


