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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

РЕНОВИРАН ВРТИЋ У ЈЕРМЕНОВЦИМА

ДОНАТОРИ ЗВАНИЧНО ПРЕДАЛИ ВРТИЋ НА КОРИШЋЕЊЕ
Званични представник Владе Мађарске,
др Иштван Греза, Повереник за развој
предшколског васпитања и образовања у
карпатском Басену Министарства просвете
Владе Мађарске и Председник Националног
савета мађарске националне заједнице у Србији,
Јене Хајнал и Анико Јерас са председницом
Извршног одбора Савета, извршили су званичну
предају комплетно реновираног Вртића у
Јерменовцима на коришћење. Врпцу која
симболизује званичну предају објекта на

клоришћење пресекли су др Иштван Греза и
Јован Репац, председник општине Пландиште.
На основу Уговора о додели средстава
закљученог између Фонда „Бетлем Габор“ из
Будимпеште,
општине
Пландиште
и
Националог савета мађарске националне
мањине Суботица, општина Пландиште је
добила средства за реновирање и опремање
вртића у Јерменовцима у износу од 2.555.672,89
динара. Бесповратна средства добијена су у
циљу реализације „Програма унапређења
предшколских установа у Карпатском басену“.
На згради вртића комплетно је мењан кров,
стављена је камена вуна, урађена је потпуна
реконструкција плафона и постављени нови
олуци. Такође, сви прозори су замењени за нову,
ПВЦ столарију као и санитарни чворови и зидне
плочице у куњихи. У дневном боравку вртића
где борави 14 малишана, купљени су нови
столови, столице и кревети са душецима (5)
прилагођени узрасту деце вртића. Пре
званичног пријема објекта на коришћење,
представници донатора су желелеи да провере
квалитет радова.
Захваљујући
Националном
савету
мађарске национлане заједнице, Вртић у

Јерменовцима је добио ново игралиште са
справама у вредности од 800.000,00 динара. Из
Пројекта је обезбеђен и мали кутак са играчкама
у сали забавишта, популарно назван „Мађарски
кутак“. Општина Пландиште је за потребе
Пројекта издвојила 1.000.000,00 динара (милион
динара).

ВРТИЋ ЗА 21 ВЕК
Председник општине Пландиште, Јован
Репац захвалио је свим донаторима на донацији
за Вртић у Јерменовцима који сада има услове
као и остали објекти овога типа у земљама ЕУ у
21 веку. Општина Пландиште је у реновирању
Вртића учествовала са милион динара.
Председник Општине је истакао изузетно добре
међунационалне односе свих националних
заједница које живе на територији општине
Пландиште и посебно је истакао поштовање и
уважавање
које
постоји
према
писму
конститутивног
народа.
Дан
званичне
примопредаје
реновираног
Вртића
у
Јерменовцима на коришћење је велики дан не
само за децу, њихове родитеље, Вртић већ и за
функционере Општине Пландиште – рекао је
председник Општине, Јован Репац.
У уметничком делу свечане примопредаје објекта Вртића на коришћење,
Фоклорна група ученика ОШ “Доситеј
Обрадовић“, одељење у Јерменовцима, извела
је сплет мађарских игара за децу у кореографији
учитеља Јаноша Чеха. Ученици су са овом
кореографијом наступили и на Сусрету КУД-а
Мађарске националне заједнице у Јужном
Банату.

наставак на стр. 3.

87. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
РАСПИСАН КОНКУРС ЗА
НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА
Председник
Општине,
Јован
Репац
предсадавао је последњом, 87. седницом
Општинског већа општине Пландиште, са 7 тачака
дневног реда.
После усвајања записника са 84., 85. и 86.
седнице Општинског већа Општине Пландиште
већници су прво утврдили Предлог Решења о
давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Предшколске установе „Срећно
детињство“ Пландиште. У вези са овом тачком
речено је да је измена због члана који се односи на
број подручних одељења Предшколске установе.
Након тога, већници су разматрали и Извештаја о
раду Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште за школску 2017/2018 годину у којем је,
између осталог, речено да је у том извештајном
периоду укупно било 239 деце и да је васпитно
образовни рад организован на румунском,
мађарском и српском језику. Такође је речено да је
Предшколска установа, у складу са могућностима,
обезбедила оптималне услове за нормалан физички,
интелектуални, емоционални и социјални развој
развој деце од једне до 6,5 година старости. Током
прошле школске године реализовано је више
активности, едукација наставног особља, акција ЦК
Пландиште „Безбедност деце у саобраћају“, Дечија

недеља у оквиру које је одржан и маскенбал и
бројне друге. На 87. седници Општинског већа
утврђен је и Предлог Решења о давању сагласности
на Извештај. Чланови Већа су разматрали и
Годишњи план рада Предшколске установе
„Срећно детињство“ Пландиште за школску
2018/2019 годину а затим и Предлог Решења о
давању сагласности на Годишњи план рада.
Годишњим планом рада Предшколске установе
„Срећно детињство“, у складу са школским
календаром и предшколским програмом, уређује се
време, место, начин и носиоци остваривања
програма васпитања и образовања, као и друга
питања од значаја за функционисање Установе.
Већници су разматрали и усвојили Предлог
конкурса за новчану помоћ студентима са подручја
општине Пландиште за школску 2018/2019 годину.
Општинско веће је расписало Конкурс за новчану
помоћ студентима који треба да испуне одређене
услове, пре свега да нису у радном односу, да први
пут уписују прву годину студија, да имају
пребивалиште на територији општине Пландиште
најмање 12 месеци и да су уписали прву годину
студија првог степена на високошколским
установама чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе. Конкурс је отворен од 08.10.2018. до
05.11.2018. године.
Претпоследња и последња тачка су захтеви
и молбе грађана, удружења и других правних лица
а након тога и текућа питања.
Г.Р.

ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОДРЖАН ПРВИ СЕМИНАР У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БАНАТСМАРТ
Дана 5. октобра 2018. године у великој сали хотела Војводина
у Зрењанину, одржан је први семинар који је организован у оквиру
пројекта „Паметне урбане услуге путем униформних стандарда
квалитета јавне инфраструктуре за већу ефикасност БанатСмарт“.
Тема овог семинара била је посвећена уштедама енергије које
се могу остварити кроз адекватно управљање потрошњом у јавној
расвети, као и свим другим установама и организацијама од општег
(јавног) интереса, попут локалне администрације, културних,
спортских, образовних институција итд.
Главне теме овог семинара биле су:
Објекти јавне намене - тренутна ситуација и изазови
Објекти јавне намене - нови трендови у архитектонском дизајну у смислу енергетске
ефикасности
Радионица
Од укупно 43 присутних на овом семинару били су
представници пројектних партнера, представници локалних
самоуправа Средњебанатског и Јужнобанатског управног
округа, представници образовних институција, јавних
предузећа, као и представници приватног сектора.
Пројекат реализује Регионални центар за друштвеноекономски развој – Банат, у партнерству са Општином
Пландиште, општином Рекаш из румуније и Агенцијом за
управљање енергијом Темишварског округа а уз
финансијску подршку Програма прекограничне сарадње
Румунија-Србија (Интеррег - ИПА ЦБЦ Романиа Сербиа
Программе), са основним циљем побољшања енергетске
ефикасности и очувања животне средине.
СТРАНА 2

наставак са стр. 1.

О свему урађеном у Вртићу у Јерменовцима,
др Иштван Греза је изјавио да је жеља Мађарске влада да и
Мађарима који живе ван граница Мађарске обезбеде исте или
приближно исте услове за образовање као што имају деца у
Мађарској. Такође желе да и створе што повољнију климу за рад и
помогну у креирању бољих услова за живот за припаднике мађарске
националне заједнице који су ван територија земље матице.
Председник Националног савета Мађарске националне
мањине, Јерне Хајнал је рекао да је Национални савет био
посредник у овом пројекту. Сматра да је ово најлепши пример добре
сарадње донатора, овога пута Мађарске владе и Националног савета мaђарске националне заједнице у
Србији са Општином и председником Општине. Донатори су презадовољни и не жале да помажу када се
улаже за будућност. Такође, донатори су презадовољни
јер вртић у Јерменовцима доликује таквој установи у 21
веку. На свечаној примопредаји Вртића у Јерменовцима
био је и Атила Јухас, државни секретар Министаратва
пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади
Републике Србије, сви функционери Општине
Пландиште, директор школе, представници Вртића у
Пландишту и бројни мештани. Захваљујући овом
пројекту Вртић у Јерменовцима има видео надзор,
клима уређај и нови телевизор.
Г.Р.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ
УСКОРО ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА
Након што је председник општине Пландиште, Јован Репац, донео Одлуку о расписивању Јавног
огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини
Пландиште и расписао Оглас за Јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Пландиште, уз сагласност ресорног министараства, у
Општинској управи Пландиште спроводе се сви законски поступци и завршавају се све радње које
претходе лицитацији. У тексту Огласа објављено је да ће Прву круг давања у закуп обрадивог земљишта у
државној својини бити од 13.11.2018. године до 16.11.2018. године. Лицитације почињу од 8,00 сати и
одржаће се у сали Културно образовног центра у Пландишту, на адреси Војводе Путника број 38.
У овом кругу предмет лицитације ће било 9.917 хектара земље у државној својини, односно 818
лицитационих јединица. Међу понуђеним парцелама су и пашњаци и утрине које, већ годинама,
пољопривредници али и сточари не лицитирају као и парцела које ће се давати у закуп за подизање засада
воћа. Општинска управа је омогућила заинтересованим закупцима и обилазак свих парцела које ће били
на лицитацији.
На лицитацији обрадивог земљишта у државној својини у општини Пландиште радиће Стучна
комисија у саставу: Светлана Лазаревић, председница и чланови: Александра Мак Одавић, Милан
Тркуља, Зоран Брдар, Мирослав Петровић, Љубомир Стефановић, Александар Величковски,
Мирјан Грбић и Зоран Петковић.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИСНИСТРАЦИЈА

ВЕЛИКИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА
По речима шефа Одсека локалне пореске администрације општинске
управе Пландиште, Александра Савкова, овај Одсек је у 2018. години
донео преко 9500 решења о обавезама по основу локалних јавних прихода.
До сада, проценат наплате био је на завидном нивоу по висини наплате и
савесности грађана који су се показали као редовне платише обавеза.
У току је штампање уплатница за последњи, четврти квартал.
Локална пореска администрација ће за последњи квартал поделити преко
4.000 уплатница. Очекују да до краја године порески обвезници, као и до
сада, у што већем броју испуне своје обавезе.
СТРАНА 3

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗУК „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПЛАНДНИШТЕ

УСПЕШНО ЗАВРШЕН 16. ФЕСТИВАЛ “КРАЈИШКИ БИСЕРИ“

“Kрајишки бисери“ у Пландишту је одржан
16. фестивал изворних крајишких песама под
називом
„Крајишки
бисери“.
Организатор
фестивала је Завичајно удружење Крајишника
„Никола
Тесла“
из
Пландишта
а
под
покровитељством већег броја донатора, општине
Пландиште,
Покрајнског
секретаријата
за
регионални развој, међурегионалну срадњу и
локалну самоуправу, ресорног министарства и
других.

Прилику да се натпевавају у изворним
крајишким песмама добило је 15 изворних
певачких група из Србије и региона које су прошле
селекцију, уз значајн број младих група певача.
Фестивалско вече почело је свечаним дефилеом
певачких група кроз центар Пландишта. Дефиле је
завршен изласком група на главну сцену, где су
програм отворили сви учесници заједно песмом
„Нема раја без роднога краја“, која је химна
Фестивала „Крајишки бисери“. У име организатора,
поздравну беседу одржао је Никола Везмар,
председник Завичајног удружења Крајишника
„Никола Тесла“. А након тога су се присутнима
обратили
Владан
Младеновић,
заменик
председника
СО
Пландиште
и
Небојша
Војиновић, подсекретар Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу. Програмска
концепција фестивала састојала се из два дела:
такмичарског и ревијалног. У такмичарском делу
свака група представила се са по једном изворном
песмом. Овај део програма пратио је стручни жири
у четворочланом саставу: Марија Вуковић,

дипломирани етномузиколог и музички уредник на
Радију Београд, Марија Витас, музички уредник
на Радиију Београд, Добривоје Павлица, доајен
личког и крајишког певања и професор др
Димитрије
Големовић,
шеф
катедре
за
етномузикологију на Факултету музичке уметности
у Београду, који је уједно био и председник жирија.
Њихов задатак био је да вреднују и оцене наступе
певачких група. Након такмичарског дела програма
групе су се представиле са по још једном песмом у
ревијалном делу. Као специјални гости у
ревијалном делу наступила су и два фолклорна
ансамбла: Културно уметничко друштво „Јасен“
из Великог Гаја, Певачка група из Раниловића и
Милан Вашалић, инструментални солиста на
диплама.
По оцени жирија, титулу победника
Јубиларног петнаестог фестивала „Крајишки
бисери“ понела је Мушка певачка група КУД „Ђока
Павловић“ из Београда. Друго место освојила је
Мушка певачка група КУД „Славко Гајин“ из
Војке, док је треће место припало Женској певачкој

групи КУД „Батајница“ из Батајнице. Три
првопласиране групе награђене су престижним
наградама: златним, сребрним, односно бронзаним
симболом фестивала, великом дипломом за певачку
групу, а сваки члан групе добио је по малу диплому
и личку капу са извезеним симболом фестивала.
Све награде је уручио Небојша Војиновић,
подсекретар Секетаријата за региналну развој,
међурегионалну сараднју и локалну самоуправу. За
изузетан допринос очувању културе и обичаја Срба
Крајишника, сви учесници фестивала награђени су
пригодним поклонима и признањима.
СТРАНА 4

ДАН ЕВРОПСКЕ САРАДЊЕ У ОРАВИЦИ
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ЗАСАДИЛА ДВА ПЛАТАНА
На позив Регионалне канцеларија за
прекограничну сарадњу из Темишвара, општина
Пландиште је била у варошици Оравица,
жупанија Караш Северин, где је поводом
обележавања Европског дана сарадње, засадила
два платана у парку исперд Гимазије у кварту код
железничке станице. Тога дана је заједно са
ученицима школе и месним становништвом, у
парку било близу 500 учесника заједно са
пројектним партнерима из Румуније и Србије који су дошли да засаде дрво које симболизуј пројекат који
се реализује у оквиру Програма ИНТЕРРЕГ СБС Румунија – Србија. За садњу је билко укупно 34 стабла
платана. Општина Пландиште је имала два стабла за садњу будући да тренутнмо реализује 2 пројекта из
програма ИНТЕРРЕГ СБС Република Србија-Румунија.
Канцеларија је први пут, изузетно добро осмишљеном акцијом, на најлепши могући начин
прославила Дан Европске сарадње.
Било је предвиђено да дрво засаде сви партнери на пројкеру што је у случају општине Пландиште и
било. Представницима парнера на пројектима општине
Пландиште у сарадњи дрвећа су се придружили, Силвиу
Хурдезеу, председник Савета жупаније Караш Северин, и
генерални конзул Републике Србије у Темиошвару,
Владан Тадић. У име општине Пландиште у Оравици је
био Владан Младеновић, заменик председника СО
Пландиште и чланови Пројектног тима: Душица
Чабиловски и Родика Грујеску.
Пошто су била засађена 34 платана која симболизују
број пројеката који се реализују у првом позиву
ИНТЕРРЕГ СБС Румунија - Република Србија, малишани
који су били у парку, заједно са члановима пројектних
тимова, у центру парка су пустили балоне који су били
завезани за засађена дрва.
Општина Пландиште један платан је засадила за
пројекат „Банатсмарт“ РОРС 36 а један за
пројекат“Заједно за инклузивну заједницу „ РОРС 17.
Г.Р.

ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У СТАРОМ ЛЕЦУ

СВЕЧАНА ПРОСЛАВА ДАНА ФИРМЕ

Као што се већ извесно време у Дому за душевно оболела лица у Старом Лецу одржава
манифестација под називом Дан са родбином и пријатељима, тако је традиција у овој установи и прослава
Дана фирме. Ове године, по речима директорице Дома, др Мирјане Вуковић, прослава Дана фирме
трајала је скоро две недеље тако што је у Дому организован читав низ разних дешевања за њихове
кориснике, попут квизова, спортских такмичења, журки. Круна прославе је заједничка вечера и дружење
за запослених бројне дуге званице. Била је то прилика да се званично уруче јубиларне награде за 10, 20 и
30 година верног рада у Дому али и да се испрати колегиница у пензију.
- Заједничка вечера је прилика када позивамо на дружење и колеге из других установа социјалне
заштите, из институција и установа са којима јако лепо сарађујемо као што су болнице, Центри за
социјани рад, Црвени крст – рекла је директорица Дома, др Мирјана Вуковић. На прослави је био и
Покрајински секретар за социјану политику, демографију и
равноправност полова, Предраг Вулетић са сарадницима,
Татјана Грнчарски, директорица Покрајинског завода за
социјалну
заштиту,
Владан
Младеновић,
заменик
председника СО Пландиште и бројни други гости.
Директорица је такође рекла да је од Покрајинске
владе, преко ресорног секретаријата, Дом у Старом Лецу ове
године добио је 12 милиона динара, за разне пројекте за које
су конкурисали. Следеће године, у пролеће, у Дому очекују да
ће бити завршена реконструкција павиљона коју финасира
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије.
СТРАНА 5

19. ЗОНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ
СТВАРАЛАЦА АМАТЕРА У ПЛАНДИШТУ

НА XI ФЕСТИВАЛУ НОШЊЕ, НАКИТА И
ОГЛАВЉА „БИСЕРНА ГРАНА“ У ФУТОГУ

20 РАДОВА ИЗАБРАНО ЗА ПОКРАЈИНСКУ
СМОТРУ

БАРИЧАНИМА СПЕЦИЈАЛНА ДИПЛОМА

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, сликари
аматери који су излагали и бројни други гости.
Мирослав Петровић, директор КОЦ „Вук
Караџић“ Пландиште је поздравио све присутне и
званично отворио изложбу. Ове године, за Зонску
смотру је пристигло радова из општина јужног
Баната.

Селектор овогодишње Зонске смотре
ликовних стваралаца Војводине, је био Сава
Степанов познати ликовни критичар из Новог
Сада. По његовим речима, није било нимало лако
одабрати радове који су се пласирали за
Покрајинску смотру ликовних аматера Војводине
која ће се одржату 1.12.2018. године у Сремској
Митровици. Од 53 изложена рада са колико се
представило 42 уметника на Зонској смотри
ликовних аматера у Пландишту, селектор је
изабрао чак 20 радова који ће бити изложени на
Покрајинској смотри. Ове године то су радови
следећих уметника аматера: Бранислава Симића
из Црепаје, Марије Хлавати из Ковачице,
Катарине Љавруш из Падине, Александра
Шујаревића из Ковина, Ивана Збунова,
Славице Мосуровић, Бојана Малешевића и
Драгана Николића и Ковина, Слободанке Секе
Пантић, Радмиле Секе Балашевић, Зорана
Ђурђевца и Божидара Младеновића из Беле
Цркве, Емилије Југа и Калмана Фаркаша из
Вршца, Маријана Ничевског, Божидара
Бућинца и Дејана Симоновског из Пландишта
и Миломира Ивановића, Вере Вујић и
Мирослава Радојева из Банатског Карловца.
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XI фестивал ношње, накита и оглавља
„Бисерна грана“ је одржан је од 4. до 7. октобра у
Футогу и Новом Саду, у организацији Културног
центра “Младост“ из Футога уз покровитељство
Града Новог Сада. Ове године, Фестивал је окупио
госте, културно уметничка друштва и колекционаре
из Грчке, Босне и Херцеговине, Хрватске,
Македоније, Румуније и Србије. У оквиру Фестивала
одржана је традиционална ревија ношњи, накита и
оглавља “ЧУЈЕШ СЕКО, ОБУЦИ СЕ ЛЕПО” у
атријуму Музеја града Новог Сада, као и дефиле
народних
ношњи.
Центром
Новог
Сада.
Представници 20 КУД-ова и колекционара, са пуно
љубави и поноса, показали су лепоту свога краја и
богатство ношњи које су донете специјално за
Фестивал. Један од такмичара ове године био је и
КУД “Николаие Балческу” из Барица чији су чланови
приказали 6 свечаних ношњи, девојачку и момачку,
ношњу младе удате жене са специјалном капом коју
носи годину-две након удаје када је замењује
марамом и мушку и женску ношњу са тканим
кецељама, кожухом, кожним прслуком и јелеком. Све
представљене ношње су старе преко сто година и за
Баричане представљају непроцењиво благо које се
чува “као очи у глави”. У изузетно јакој
конкуренцији, Баричани су својом презентацијом

ношњи освојили Специјалну награду Стручног
жирија, Диплому за презентацију на Фестивалу
“Бисерна грана 2018. године”. Чланови жирија су
били: Иван Терзић, етнолог – антрополог,
председник жирија, Јосип Форјан, директор КУЦ
Травно (Посудионица и радионица за израду
народних ношњи, Загреб), Слободанка Рац;
кореограф и уметнички директор СКЦ Вук
Стефановић Караџић, Бачка Топола, Милош
Рашић, етнолог, српска Академија наука и уметности
и Гордана Старачек, КЦ Младост Футог. Стручни
жири доделио је плакете Бисерна грана у
категоријама мушке и женске ношње. За целокупан
утисак похваљена је збирка словачке ношње Павела
Суровог из Кисача, а за презентације су похваљени
Антонијо Стојчески из Скопља, Македонија и КУД
Николае Балческу из Барица. Похваљенима су
уручене специјалне Дипломе. Баричани су на овом
Фестивалу добили позив да догодине учествују на
сличном фестивалу у Хрватској.

ПРЕПОДОБНА МАТИ ПАРАСКЕВА, СВЕТА ПЕТКА

У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ, ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ И ОПШТИНСКОМ ОДОБОРУ СНС
У општини Пландиште, Преподобну мати Параскеву, Свету Петку славила је Црква у Банатском
Соколцу, Општински одбор Српске напредне странке и Предшколска установа „Срећно детињство“
Пландиште. У храму Преподобне мати Параскеве у Банатском Соколцу, Свечану Литургију служио је
месни парох, протојереј Михајло Вукотић. Мештани једног од најмањих насела у општини, радују се да
своју месну и храмовну славу славе у новоизграђеном храму. Овогодишњи кум био је Горан Јакшић а
кумство је преузео Дане Познић. Поводом Славе, домаћини су и ове године успешно организовали
такмичење у кувању гулаша, популарну „Гулашијаду“.

***

У Сали КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште окупио се велики број чланова и
пријатеља Српске напредне странке и Општинског одбора Пландиште.
Резање славског колача обавио је месни парох, јереј Недељко Јанковић а
овогодишњи кум Славе био је Жељко Јакововић, одборник у Скупштини
општине Пландиште. Кумство за наредну годину је преузео Владан
Младеновић, заменик председника СО Пландиште.

***

Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште са својих 5 одељења прославила Крсну
славу, Свету Параскеву у народу звану Света Петка. Колектив је славу примио и први пут славио 2011.
године. Од тада до данас, запослени заједно са гостима међу којима су и ове године били функционери
Општине, директори основних школа, предствници институција и
установа чији је оснивач Општина и пензионери, које никада не
заборављају као госте, без прекида славе. Резидбу славског колача
обавио је месни парох, Недељко Јанковић а овогодишњи кумови
славе били су Тања и Мирослав Петровић, директор КОЦ-а „Вук
Караџић“. Кумство за наредну годину преузели су Милица и
Миљан Ђуровић из Панчева. Миљан је родом из Пландишта и у
Вртићу је боравио од јаслене до предшколске групе. Ово је први
сучај у Вртићи да ће кум Славе бити некадашње њихово дете.

ИЗ РАДА КОЦ “ВУК КАРАЏИЋ”
УСКОРО ТУРИСТИЧКИ ИНФО ЦЕНТАР У
ПЛАНДИШТУ
Дана 22.10.2018. године у Покрајинском секретаријату за
привреду и туризам у Новом Саду, свечано потписан уговор
између Секретаријата и Општине Пландиште а по конкурсу за
доделу бесповратних средстава
локалним
самоуправама
за
унапређење туризма. Општина
Пландиште је добила 450.000
динара за опремање туристичког
инфо центра. Потписивању уговора присуствовао директор КОЦ-а "Вук
Караџић" Пландиште, Мирослав Петровић.

***

На Новосадском Сајму одржан ЛОРИСТ 2018. на којем је учествовао и
КОЦ "Вук Караџић" Пландиште - туристички послови, где су представили
општину Пландиште у туристичком делу програма.

***

30.09.2018. год. у свечаној сали
Културног центра у Пландишту
одржана је промоција књиге др
Милана Мицића под називом "Американци српски добровољци
из САД-а (1914-1918)“. На самом почетку обратио се и
председник Удружења потомака и поштовалаца српских
добровољаца из Првог светског рата "Обилић" из Новог Сада,
Дарко Милојковић. Након промоције, од аутора књиге присутни
су чули значајне податке који се ретко срећу у литератури а који
се односе на општину са највећим бројем Крајишника пристиглих
у ове крајеве почетком 20.века.
М.Петровић
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ПОВОДОМ КИРВАЈА У ХАЈДУЧИЦИ

КУД БРАТСТВО - 40 ГОДИНА РАДА И ПОСТОЈАЊА

Традиција Кирваја, данa освештења евангеличке цркве и сеоске славе у Хајдучици јесте и
концерт КУД-а „Братство“. Ове године домаћини
су на концерт по први пут у госте позвали КУД
„Војловица” из Војловице код Панчева која се
сматра једном од најбољих словачких фокло-рних
група у Србији. Они су ове године наступали у
Словачкој са традиционалним играма Словака и
исто тако традиционалним ношњама старим преко
сто и више година, са очуваном традицијом
словачких обичаја и гостовали на националној
телевизији у четири наврата. Због тога су поносни

не само чланови КУД–а већ и цела слаовачка
национална заједница у Србији. Гост приредбе у
години када КУД „Братство“ слави велики јубилеј,
40 година постојања и активног рада, били су и
КУД „Младост“ из Велике Греде, женска певачка
група и фоклорни ансамб који се хајдучичанима
представио са две корографије. Домаћини су се
верној публици представили у свим узрастима који
активирају, са више кореографија и обичаја. Обичај
веридбе и свадбе са којим су стигли до
Покрајинске смотре у приказу обичаја, публику је
посебно
обрадовао.
Кореограф и уметнички
руководилац
КУД-а
„Братство“ од прошле
године је Владимир
Храшко који је на
овогодишњем концерту
извео пар словачких
народних песама.

На Концерту КУД-а „Братство” са гостима
били су и функционери општине Пландиште,
Јован Репац и Горан Доневски, председник и
заменик председника Општине. Председник
Општине се обратио присутнима честитавши им
Славу али је у свом обраћању посебан акценат
ставио на даље неговање изузетно добрих
међунационалних односа који владају у општини
Пландиште. Гост на Концерту био је и
потпредседник Матице Словачке у Србији, др
Бранислав Кулик.
У последњих пар година, програм прославе
Кирваја је, захваљујући омладинцима и ловцима,

све богатији. Тако је било и ове године, омладина
је организовала гулашијаду а Ловачко друштво
„Видра“ такмичење у ловачком вишебој.
Као и свих година до сада, централни
догађај Кирваја је Свечано богослужење које је
обавио евангелички свештеник у Јаношику,
Слађан
Данијел
Срдић,
администратор
евангеличке цркве у Хајдучици.
Г.Р.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОЗАКОЊЕНО ПРЕКО 300 ОБЈЕКАТА

У Одсеку за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и
комунално стамбене послове, грађевински инспектор, Милан Росић је после успешно завршеног пописа
незаконито изграђених објеката рекао да су екипе максимално ефикасно пописале стамбене, економске и
помоћне објекте, незаконито изграђене, којих на територији општине Пландиште има преко 5000.
Поступак озакоњења је сада у фази да власници незаконито изграђених објеката приступају њиховом
озакоњењу (легализацији). До сада је поступак комплетно завршен за око 1105 објекта и донето је 415
Решења оозакоњењу.
Паралелно са овим пословима у овом Одсеку се и даље доносе решења о рушењу незаконито
изграђених објеката. Решења се достављају странкама и горе наведеном одсеку, односно надлежном
органу Општине за озакоњење. Надлежни орган који води поступак о озакоњењу ће, по добијању Решења
о рушењу незаконито изграђених објеката, обавестити све странке шта је потребно да се достави од
документације како би се објекат озаконио, рекао је Росић.
Г.Р.
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РепубликаСрбија – АП Војводина
ОШ „ЈованСтеријаПоповић“
Број: 61-1606/18
Дана: 25.10.2018. године
ВеликаГреда
На основу члана 126.став 4. тачка 4. и чл. 23. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), као и члана 95. став 3. тачка 4. и чл. 35. Статута
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, број 61-1630/2017 од 25.12.2017. године, в.д. директор-а
упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОНАЦИЈУ ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА
ЗА ОБРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I
ОШ „Јован Стерија Поповић“ упућује позив свим заинтересованим физичким и правним
лицима за донацију у циљу обраде и одржавања пољопривредног земљишта у својини РС, на које
школа има право коришћења, и то:
КО
Велика Греда
Велика Греда
Велика Греда

Потес
ОКНО
ОКНО
ОКНО

Шифра
ЈH
711
711
711

Број
поседовног листа
189
189
189

Број
парцеле
1640
1641
1641

Култура фактичко стање
и класа
ЛИВАДА 2
ЊИВА 2
ЊИВА 3
Укупно:

Површина
(ха)
2,1010
0,7539
3,0753
5,9302

Имајући у виду да школа није у могућности да обавља производну делатност, с обзиром да се у
власништву школе не налази потребна механизација, као и да иста не располаже посебним
финансијским средствима предвиђеним за ту намену, неопходна је подршка појединаца и локалне
заједнице.
Средства добијена на наведени начин, биће депонована на наменски рачун и утрошена за
опремање школе, помоћ материјално угроженим ученицима, односно за излете и екскурзије, у складу
са усвојеним Годишњим планом школе.
II

Услови за пријављивање:
Право учешћа у поступку донирања имају сва физичка и правна лица са
пребивалиштем/седиштем на територији РС.
III
Предмет донације су:
- Радови на обради земљишта,
- Пољопривредни репроматеријал (семе, ђубриво, хемија, нафта и сл.)
IV
Поступак се спроводи прикупљањем затворених, ковертираних понуда, са доказима:
- Извод о упису у регистар АПР-а,одосно др.одговарајући регистар (правна лица);
- Копија личне карте (физичка лица).
Понуде за донацију достављати на адресу Маршала Тита 116. у затвореној коверти са назнаком
„Донација“. Контакт телефон 013/865-003 или 063/8071944, сваког дана од 08-15 часова.
V
Рок за достављање понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања позива.
VI
Понуде се отварају јавно, 13.11.2018. године, у 10 часова у згради школе.
VII
Школа ће,као прималац донације, са даваоцима закључити уговор у року од 8 (осам) дана од
дана отварања понуда и истим регулисати међусобна права и обавезе.
VIII Позив објавити на званичном сајту Школе, званичном сајту Општине Пландиште и у „Билтен“у Општине Пландиште.
У Великој Греди,
Дана 25.10.2018. године

в.д. Директор-а
ВишњаМанојловић
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ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ НА
МАНИФЕСТАЦИЈИ
„КОТЛИЋ И РОШТИЉ ОПАТИЦА 2018“
СВЕ ЕКИПЕ ПОБЕДНИЦЕ

Од завршетка пројекта прекограничне
сарадња са градом Дета и са удружењима овог
града се наставља. Тако је иове године
интензивирана сарадња и учешће екипа на
традиционалним кулинарским манифестацијама
под називом „Котлић и роштиљ“. Екипе из
општине Пландиште, у октобру су учествовале и
на таквој манифестацији у Опатици где је
гастрономсо
умеће
исказало 26 екипа од
којих је 4 било из
општине Пландиште.
Ово је једна од
омиљених
манифестација која се не
пропушта и на којој
редовно учествују и
радо
долазе
сви
такмичари. Ове године општину Пландиште су представљале
четири кулинарске екипе,"Васа Тим" из Барица,
гастрономска екипа бајкера "Панонски Гусари"
из Пландишта, Бајкера из Јерменоваца и први
пут, екипа Удружења инвалида рада општине
Пландиште „Пландиштанци“. Као и у Дети, где
се иста манифестација одржала у септембру, и у
Опатици су сви учесници били и победници.
Наиме, организатор је за све такмичаре припремио
захвалнице и пехаре за освојено прво место.
Учесници се овом гесту посебно радују и зато
редовно долазе и само са јаким разлогом
пропуштају ови дружење.
Г.Р.
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ЗАПОЧЕТА РЕАЛИЗАЦИЈА НОВОГ
ПРОГРАМА

Прве радионице у оквиру програма
“Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће –
јачање капацитета локалне заједнице за смањене
ризика и последица од елементарних непогода и
других типова несреће” реализоване су 23. октобра
2018. године у О.Ш. „Доистеј Обрадовић“
Пландиште и О.Ш. „Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда са ученицима 3. и 4. разреда.
Циљ програма је едукација деце о понашању
у случају елементарних непогода и других видова
несрећа, а носиоци активности су три просветна
радника и 32 млада волонтера Црвеног крста.
Ради се о програму за који су Министарство
здравља и остала министарства дала позитивно
мишљење, а Влада Србије дала сагласност за
реализацију. Програм ће током школске 2018/2019.
године бити реализован у Пландишту, Маргити и
Великој Греди.

АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ
ПОСЛЕДЊА АКЦИЈИ
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У 2018.

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ
У септембарској акцији доборовољног
давања крви која је одржана у организацији Црвеног
крста Пландиште и први пут, са Заводом за
трансфузију крви Војводине из Новог Сада.
Акцији се укупно одазвало 43 лица од којих је 3 било
одбијено. Крв је дало 40 даваоца, од тога је 5 жена и
2-је било прводавалаца.
По броју одазваних лица, акција је била
добра, оцењују организатори будући да је започела
ујутро у 9,00 сати и трајала до 12,00 сати. Узимајући
у обзир да је ове године акција први пут
организована са Заводом за трансфузију Нови Сад и
да су даваоци навикли да акција траје до 15,00 сати,
јесења акција која је уједно и последња у овој
години, била је успешна.

Т Р К А ЗА С Р Е Ћ Н И Ј Е Д Е Т И Њ С Т В О
Поводом обележавања Дечје недеље 01.10. –
07.10. 2018. године Спортски савез општине
Пландиште у сарадњи са Црвеним крстом
Пландиште организовао је традиционалну Трку за
срећније детињство.

Акција са слоганом "Имамо циљ - дођи на
старт" реализована је 04-ог октобра на отвореним
школско-спортским теренима у Милетићеву и
фудбалском игралишту СЦ "Младост" у Великој
Греди а обухватила је 46 ученика нижих разреда (IIV) односно 35 дечака и девојчица од V до VIII
разреда ОШ "Јован Стерија Поповић".
У такмичарском делу укупно је одржано
десет трка, пет у мушкој и пет у женској
категорији.
Код девојчица највише успеха су имале: Ива
Секулић (Милетићево), Анђела Трењи, Дајана
Чати, Елена Ђурђев и Мартина Трењи. Прва
места у мушкој конкуренцији су заузели: Миленко

Поповић
(Милетићево),
Филип
Оливо,
Александар Стефановски, Матеја Чати и
Вукашин Матијевић.
Пре самог почетка одржане су трке
ревијалног карактера у којима су учествовали
малишани из вртића и деца предшколског узраста а
након такмичења као посебна атракција трка
просветних радника.
За најуспешније такмичаре обезбеђена су
признања у виду пехара и мајица са логом акције уз
напомену да су мајице добила и сва деца узраста од
I до IV разреда.
Ову спортско - забавну манифестацију
Спортски савез општине Пландиште организовао је
због популарисања атлетике као базичног спорта
односно дечјег спорта уопште и са циљем да се
стави акценат на здраве стилове живота, дружење
међу децом и на саму забаву.
puggia

КАРАТИСТИ УСПЕШНИ НА ПРВЕНСТВУ И КУПУ ВОЈВОДИНЕ
Кадети, јуниори, млађи сениори карате
клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили су
13.10.2018. године на ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ у
Новом Бечеју и у изузетно јакој конкуренцији
освојили 1 медаљу.

Бронзану медаљу освојио је: женски
кадетско – јуниорски ката тим у саставу (Јовановић
Јелена, Јовановић Невена, Гроздановски Тамара).
Док су изузетно успешне наступе у појединачној
конкуренцији имале Јовановић Невена у категорији
кадеткиња и Јовановић Јелена у категорији
јуниорки где су биле изузетно близу медаљи и
избориле су пласман за предстојеће првенство
Србије. Полетарци, пионири и наде карате клуба
„АГРОБАНАТ“
Пландиште,
наступили
су
14.10.2018. године на КУПУ ВОЈВОДИНЕ у Старој
Пазови и том приликом освојили 21 медаљу.
Златнe медаљe освојили су: женски
пионирски ката тим у саставу (Рокнић Ксенија,
Ивановски Анабела, Мајкић Тамара), женски ката
тим у категорији нада у саставу (Јовановић Невена,
Јовановић Александра, Гроздановски Тамара),
Везмар Вања у категорији женске наде Е класа и
Јовановић Невена у категорији женских нада B
класа.
Сребрнe медаљe освојили су: Цветићанин
Огњен у категорији полетараца Д и Апсолутна

класа, мушки ката тим у категорији пионира у
саставу (Русић Стефан, Радека Јаков, Цветићанин
Огњен), Русић Стефан у категорији пионира Е
класа, Мајкић Тамара у категорији женских
пионира Ц класа, Михалков Владимир у категорији
пионира Е класа.
Бронзане медаље освојили су: Бекић
Марија у категорији женских полетараца
Апсолутна класа, Србиновски Петар у категорији
полетараца Е класа, Леонтијевић Урош у
категорији полетараца Е класа, Радека Јаков у
категорији пионира Е класа, Рокнић Ксенија у
категорији женских пионира апсолутна класа,
Томић Љиљана у категорији женских пионира Е
класа, Матијевић Андреј у категорији нада Ц класа,
Јовановић Невена у категорији женских нада
Апсолутна класа, Гроздановски Тамара у
категорији женских нада Б класа и Јовановић

Александра у категорији женских нада B и
Апсолутна класа.
Након
завршетка
ових
такмичења,
настављају се интензивне припреме за предстојеће
активности које очекују такмичаре карате клуба.
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран
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ХЕТ ТРИК ХАЈДУЧИЧАНА
Фудбалери Хајдучице освајачи су Купа на
територији општине Пландиште и на тај начин
поновили успех из прошле односно претпрошле године.
У овогодишњем Куп такмичењу учешће је узело
четири клуба:
Солунац (Банатски Соколац), Хајдучица (Хајдучица),
Младост (Велика Греда) и Наша Крајина (Купиник).
Улогу изразитог фаворита хајдучички жуто-црни
потврђују након добијене утакмице првог кола резултатом 2:1 против екипе из Банатског Соколца.
Финална утакмица између Наше Крајине и Хајдучице по традицији одиграна је Пландишту.
У изузетно лепом амбијенту, уз фер и коректно понашање свих актера, резултатом 5:0 славио је
бољи тим.
Признања финалистима као и пехар капитену победничке екипе уручио је председник општине
Пландиште Јован Репац.
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"ЗА ВАШ СИГУРНИЈИ КОРАК"
Поводом традициoналне акције „Безбедност деце у саобраћају“
Црвени крст Пландиште је у сарадњи са Ватрогасном јединицом,
Спортским савезом, Домом здравља "1. октобар", ОШ „Доситеј
Обрадовић“ и Дечијим вртићем „Срећно
детињство“ из Пландишта, организовао
акцију под
називом
„ЗА
ВАШ
СИГУРНИЈИ КОРАК“.
Акција је обухватила 37 првака и 22 малишана предшколског узраста,
са циљем да се кроз забаву и игру упознају са правилима понашања у
саобраћају, стекну основна знања у
случају пожара, прва знања из прве
помоћи и самопомоћи и упознају са
здравим стиловима живота. Реализатори
активности
били
су
припадници
Ватрогасне јединице, Дома здравља, Спортског савеза, млади волонтери,
сарадници и инструктори Црвеног крста Пландиште. Акција је спроведена 26. септембра на Тргу у Пландишту а поред едукативних имала је
и спортско-рекреативно-забавне полигоне.
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* * БЛИЦ ВЕСТИ * * * БЛИЦ ВЕСТИ * * * БЛИЦ ВЕСТИ * * * БЛИЦ ВЕСТИ * *

*
У складу са календаром школско-спортских такмичења 24-ог октобра одржано је Општинско
такмичење у футсалу. У конкуренцији све три основне школе са територије наше општине највише
успеха имали су дечаци и девојчице ОШ "Доситеј Обрадовић" из Пландишта и они ће нас представљати
на Окружном првенству чији су домаћини Алибунар у мушкој односно Пландиште у женској категорији .
*
Спортски савез општине Пландиште последњих година доста улаже у рекреативни спорт и
промовисање здравих стилова живота. У прилог томе иде констатација да ће се 3-eг новембра, по
јубиларни десети пут заредом, организовати традиционална спортско-рекреативна манифестација под
називом "Спортски дан жена". Припаднице лепшег пола одмериће снаге у три спортске дисциплине а
очекује се учешће преко 70 такмичарки.
*
ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских судија и инструктора врши упис полазника
у школу за фудбалске судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26 година) могу се пријавити
Фудбалском савезу Пландиште, ул. Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862 - 338 и 062/208952.
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СПОРТСКИ

КАЛЕНДАР НОВЕМБАР

ФУДБАЛ
Војвођанска лига - Исток

10.11.2018. 13:00h
24.11.2018. 13:00h

Пландиште: Слога – Кикинда 1909 (Кикинда)
Пландиште: Слога – Раднички (Ковин)

Друга ЈБПФ лига – Исток

04.11.2018. 13:30h
11.11.2018. 13:30h
18.11.2018. 13:00h

Маргита: Слога – Караш (Куштиљ)
Хајдучица: Хајдучица – Слога (Маргита)
Маргита: Слога – Будућност (Алибунар)
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Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

