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ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ 

ЗА ШТО БОЉЕ УСЛОВЕ ЖИВЉЕЊА У ПЛАНДИШТУ 

Традиција Билтена Општине Пландиште на 
крају календарске године јесте интервју са 
председником Општине Пландиште, Репац 
Јованом и оцена одлазеће 2018. године за коју је 
Председник Општине Пландиште рекао да може да 
је оцени као веома успешну, али увек може боље. 
Локална самоуправа је у години која је на измаку 
пуно тога урадила. 

Разговор је започет о инвестицијама и 
улагањима које је општина имала током ове године. 
Председник истиче, као једну он највећих 
инестиција које је општина имала у овој години 
пројекат реновирања Дома здравља у Пландишту 
који је од ове године у власништву Општине, а 
завршено је и његово озакоњење. Реновирање Дома 
здравља „1. Октобар“ је било „Од темеља до крова“ 
и то захваљујући Канцеларији за управљање јавним 
улагагањима. На Дому здравља у Пландишту је за 
само 5 месеци, замењена комплетна столарија, 
фасада, инсталације водовода и канализације, 
електро инсталације, развод електроинсталација, 
молерај, керамички радови, кров је замењен са 
термичким панелима .Објекат је доведен до 
врхунског нивоа енергетске исплативости. Укупна 
вредност радова је била око 44 милиона динара. 
Захваљујући Канцеларији за управљање јавним 
улагањима реновира се и Дом за душевно оболела 
лица „1. Октобар“ у Старом Лецу. У текућој 
години, Општина Пландиште реализује и 2 пројекта 
прекограничне сарадње, „Банатсмарт“ захваљујући 
којем је у Пландишту замењено осветљење новим 
лед сијалицама а центар Пландишта улепшан 
кандилаберима. Општина је остварила и јавно 
приватно партнерство за замену сијалица лед 
сијалицама у свим насељеним 
местима у општини осим 
Пландишта (Пландиште је 
обезбедило лед расвету кроз 
пројекат „Банатсмарт“). Ова 
инвестиција треба Општини да 
доснесе 70% уштеде 
електричне енергије. Захва-
љујући другом пројекту, 
„Заједно за инклузиву 
заједницу“ Општина План-
диште први пут у власништву 
има нов минибус за 20 
путника. Минибус је 
коришћен за потребе деце али 
и осталих удружења грађана. 
У овој години је завршена 
изградња капеле у Милетићеву 

и требало би да се комплетно заврши и капела у 
Барицама. До 2020. године Општина ће покушати 
да уради капеле у свим насељеним местима. 
Реконструисана је и амбуланта у Купинику  и 
започети радови у Маргити. Ови радови су 
финансирани из буџета Општине. У Марковићеву 
је урађено ново аутобуско стајалиште. У 
Милетићеву, Дужинама и Барицама где су зидани 
објекти, рађено је текуће одржавање док је на 
стајалиштима у Великој Греди и Маргити рађена 
санација. 

Што се тиче верских објекта, Општина је и 
ове године помагала пројектно. Значајна средства 
су уложена у осликавање православне цркве Св. 
Рафаило Банатски у Пландишту, у Банатском 
Соколцу цркви која је посвећена Св. Петки урађен 

је иконостас, док је у 
Милетићеву урађен лет-
њиковац у порти цркве. У 
Маргити је извршена санација 
крова и врата у православној 
цркви, такође смо помогли 
румунску православну цркву у 
Маргити улагањем у столарију 
у парохијском дому. Завршена 
је реконструкција римо-
католичке цркве у Старом 
Лецу, у Пландишту је у току 
реконструкција католичке 
цркве док су у Купинику 
постављени темељи за ограду 
порте.  
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Захваљујући пројекту под називом 
„Унапређење ревизије на локалном нивоу за 
ефикасније управљање јавним финансијама“ које 
спроводи Програм Уједињених нација за развој 
(УНДП), уз подршку Швајцарске владе. Урађено је 
истраживање на тему „Анализа процене јавних 
финансија на локалном нивоу и креирање ранг-листа 
јединица локалних самоуправа“. 

Истраживањем које је рађено у циљу 
пројекта, обухваћено је укупно 119 јединица 
локалних самоуправа у којима је у задње четири 
године Државна ревизорска институција радила 
контролу финансијског пословања локалних 
самоуправа. На основу извештаја о ревизији 
јединица локалних самоуправа које је објавила 
Државна ревизорска институција, пројектом су 
предложени следећи критеријуми за рангирање 
јединица локалних самоуправа по успешности 
пословања, односно управљања јавним финансијама. 
Критеријуми обухватају: Обим и финансијски утицај 
неслагања (неправилности) утврђених током 
редовних ревизија у односу на укупно извршење 
буџета, Врсту ревизорског мишљења изражену 
након обављене ревизије, Статус ангажовања 
интерних ревизора у јединицама локалних 
самоуправа, Степен ефикасности у исправљању 
грешака (неправилности) након обављене ревизије, 
Степен извршења буџета у односу на план, Обим 
мера предузетих у поступку ревизије и Потраживања 

по основу пореза на имовину у односу на приходе од 
пореза на имовину.  

На основу тога, формирана је Ранг листа 
локалних самоупрва по степену ефикасности 
управљања јавним финасијама. Од 119 градова и 
општина, Општина Пландиште је по ефикасности 
управљањем јавним финансијама рангирана на 8. 
место. 
 Председник општине, Јован Репац, 14. 
децмбра је у Београду примио награду за Општину 
Пландиште која је пример добре праксе за ефикасно 
управљање јавним финасијама. Награду су уручили 
представници Државне ревизорске институције и 
представници УНДП-а.       Г.Р. 

ЗА УСПЕШНО УПРАВЉЊЕ ЈАВНИМ ФИНАСИЈАМА 
ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА НАГРАДИЛА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 

Општина пројектно помаже 
цивилна друштва, и брине о 

најмалађима, како ученицима основих школа тако и 
о средњошколцима и студентима. У школи у 
Барицама је ове године замењена столарија. Иначе, 
за прваке је поводом полска у школу Општина 
обезбедила пернице и ранчеве. Сви основци имају 
бесплатну ужину, а путници имају бесплатан превоз 
до својих школа. Средњоколци који су у ситему 
социјалне заштите такође имају бесплатану месечну 
карту до школе, осталима се карта субвенционише. 
Студенти који упишу годину први пут добијају као 
подстицај да буду добри студенти (50.000,00 динара 
у десет месечних рата), а за оне са просеком 8,5 и 
више, Општина обезбеђује новчане награде у износу 
од 50 хиљада динара. 

Председник је посебно истакао да је поносан 
на рад Савета за безбедност саобраћаја јер у 
општини има најмањи број саобраћајних незгода у 
региону а посебно се води брига о најмлађима. 
Првацима су подељени флуоросцентни прслуци и 
књижица са упутством за поступање у саобраћају. 

Треба истаћи да смо санирали паркинг места, 
као и сам прилаз зградама у улици Војводе Путника 
у Пландишту и самим тим решили проблем 
атмосферских вода, као и паркинг места за станаре. 
Тaко је решен вишегодишњи проблем с обзиром да 
се није улагало у тај део улице од када су зграде 
изграђене. 

ЈК „Полет“ Пландиште је од ове године 

добио нове надлежности, одржавање гробља као и 
управљање водоводима у свим насељеним местима. 
Председник каже да се квалитет воде редовно 
проверава и да пијемо исправну воду. Проблеми са 
водом постоје у Банатском Соколцу, Великом Гају и 
Купинику и Јерменовцима и интензивно се ради на 
њиховом отклањању. Иначе, Општина помаже све 
месне заједнице да обележе своје месне и храмовне 
славе. 

Што се тиче нове, 2019. године, Општина ће 
се о свему овоме старати и у наступајућој години, и 
даље ће бринути о здравственој заштити 
становништва. Ситуација на терену се значајно 
поправила с обзиром да су се вратили лекари са 
специјализације и самим тим је свако насељено 
место покривено примарном здравственом 
заштитом. У наредној години треба да се уради 
фискултурна сала у школи у Маргити и да се 
реновира школа у Великом Гају. Општина се радује 
сваком новом спортском успеху као и успеху који 
постижу кутурно уметничка друштва из општине 
Пландиште, посебно КУД „Вук Караџић“ који је ове 
године освојио сребрну медаљу на Покрајинској 
смотри музике и фоклора деце. 

На крају разговора, председник истиче да 
је круна марљивог и доброг рада свих у Општини 
и Општинскопј управи признање које му је ових 
дана уручено за успешно управљање јавним 
финансијама, које долази од Државне ревизорске 
институције.          Г.Р. 

наставак са стр. 1. 
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25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2019. 

 Последњом, 25. седницом Скупштине 
општине Пландиште која је одржана 20.12.2018. 
године, председавао је председник СО Пландиште, 
Ендре Сабо. Одборници су разматрали и 
једногласно усвојили 34 тачке дневног реда. 

Прво је разматран и усвојен нови Статута 
општине Пландиште. У вези са тим је речено да се 
нови Статут доноси због усаглашавања са новим 
Законом о локалној самоуправи. Следећи је био 
буџет за 2019. годину који је пројектован на износ од 
511 милиона динара. Како је у оквиру ове тачке 
речено, нови буџет је повећан за 6,9% у односу на 
реализацију буџета за 2018. годину. Речено је да је 
буџет рађен према упутствима Министарства 
финасија Републике Србије. И у наредној години 
највећи прилив средстава у буџет општине 
Пландиште зу 2019. години очекује се из трансфера 
виших нивоа власти, 195 милиона динара и од 
прихода на имовину, 60 милиона динара. 

Одборници су на последњој седници СО 
Пландиште донели и Одлуку о локалним 
комуналним таксама. У оквиру ове тачке је речено 
да је последње усклађивање локалних комуналних 
такси било 2014 године и да се оне усклађују са 
републичким односно са највећим таксама Владе 
Републике Србије. У наредној години, приход од 
локалних комуналних такси требало би да увећа 
буџет за милион динара. 

На 25. седници СО Пландиште одборници су 
донели Одлука о измени Одлуке о заштити 
Споменика природе „Парк дворца Јагодић“. Важна 
Одлука која је донета јесте о 
бесповратном суфинансирању 
активности на инвестиционом 
одржавању и унапређењу 
својстава зграда, поступку 
доделе средстава, проценту 
учешћа и условима под којим 
општина Пландиште учествује у 
финанасирању активности 
одржавања. Известилац по овој 
тачки је рекао да се Одлука доноси ради 
усклађивања са потребама Зкона о становању. Након 
тога је донета и Одлука о проширеним правима 
финансијске подршке породици са децом. У оквиру 
ове тачке је речно да ће и у наредној години 
Општина давати по 10.000,00 динара за сваку 
новорођену бебу и да ће финасирати бесплатан 
боравак у вртићу за 3 и 4. дете. У 2017. на 

територији општине Пландиште је укупно рођено 90 
беба, а ове године су рођене 64 бебе. 
 Након тога, одборници су разматрати и дали 
сагласност на Анекс уговора о јавно-приватном 
партнерству за вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења у 
општини Пландиште и уједно су дали овлашћење 
председнику општине Пландиште за потписивање 
Анекса уговора о јавно-приватном партнерству. 
Одборници су гласали и да се образује Локални 
антикорупцијски савет за праћење примене 
Локалног антикорупцијског плана општине 
Пландиште. Такође су били сагласни са Одлуком о 
изменама и допунама Статута Културно образовног 
центра „Вук Караџић“ Пландиште а након тога су 
разматрали и усвојили програме рада и финсијске 
планове установа чији је оснивач Општина, односно 
Културно образовног центра „Вук Караџић“ 

Пландиште, Историјског архива Бела Црква, 
Народне библиотеке Пландиште, Народне 
библиотеке Пландиште, Дома здравља „1. Октобар“ 
Пландиште и Центра за социјални рад Пландиште за 
2019. годину. Директор Дома здравља је рекао да без 
помоћи Локалне самоуправе која пружа пуну 
подршку раду Дому здравља, Дом тешко да би могао 
да функционише. У следећој години тржиће се 
специјализација за 2 лекара опште медицине и 
наставиће се са реновирањем теренских амбуланти. 
У Купинику је завршено, у Маргити је планирано да 
се заврши до краја године а следеће године треба да 
се реновира амбуланта у Великом Гају. 

 Одборници су дали 
сагласност и на Основе 
програмских активности и 
Финансијски план Црвеног 
крста Пландиште за 2019. 
годину са Календаром 
активности, на Програм 
пословања ЈП „Полет“ 
Пландиште за следећу годину, 
на Финансијске планове за све 

три основне школе и Предшколску установу 
„Срећно детињство“за а након тога су усвојени 
планови рада и финансијски планови месних 
заједница, Банатски Соколац, Барице, Велика Греда, 
Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Маргита, 
Марковићево, Милетићево, МЗ Пландиште, Стари 
Лец и Хајдучица. 

Последња су била Одборничка питања. 

ЧЕСТИТКЕ ПОВОДОМ  
НОВОГОДИШЊИХ  ПРАЗНИКА 

На крају седнице, председник 
Општине, Јован Репац и председник СО 
Пландиште, Ендре Сабо су одборницим 
захвалили на сарадњи у овој години и 
пожелели срећну и успешну Нову годину, 
личну и породичну срећу свим 
одборницима. 
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 Почетком децембра у Темишвару је одржана 
Завршна конференција пројекта „Заједно за 
инкузивну заједницу“ РОРС 17, који је општина 
Пландиште реализовала током протеклих 18 месеци 
са партнерима из Румуније, Фоднацијом „Сперанца“ 
и Хуманитарном организацијом „Сачувајмо 
децу“ (Save the children) филијала Темишвар. 
Конференцију је званично отворила директорица 
Фондације „Сперанца“, Анка Менина Данћи. Пре 
него што је менаџер пројекта, Себастијан Биланин 
говорио о реализацији и имплеманатцији пројекта, 
присутнима се обратио Владан Тадић, генерални 
конзул Републике Србије у Темишвару који је том 
приликом похвалио прекограничну сарадњу која 
доноси конкретну добит и бенефит пројектним 
партнерима али је изузетно значајно и можда много 
важније то што се успотављају партнерске и 
пријатељске везе које могу да буду трајније од самог 
партнерства које може да престане завршетком 
пројекта. Владан Младеновић, заменик 
председника Скупштине општине Пландиште, 
званични представник Општине је у свом обраћању 
рекао да су проблеми општина које се граниче 
слични. То су препознали партнери на пројекту што 
је допринело да се он успешно реализује и да се у 

међувремену успоставе изузетно добри пријатељски 
односи који превазилазе оквире пројекта. Заменик 
председника СО Пландиште је посебно истакао да је 
на Промотивној конференцији рекао да ће бити 
задовољан ако пројекат буде макар једном детету 
измамио осмех. На Завршној конференцији каже да 
се то десило много пута у току пројекта. У име 
партнера, присутнима који су директно или 
индиректно учествовали у бројним активностима и 
реализацији пројекта су се обратиле и Делиа 
Балнежан и Родика Груjеску. 
 Менаџер пројекта је говорио о резулатаима 
који су остварени пројектом и рекао да су много 

већи од предвиђених. Захваљујући изузетном 
партнерству и међусобном разумевању, током 
пројекта је едукацију на тему инклузије деце прошло 
82 просветна радника, 7 више од планираног броја. 
Такође, 968 деце је учествовало у радионицама на 
тему инклузије од којих је 317 деце из угрожених 
породица а пројектом је било планирано укупно 500 
деце, 250 из угрожених породица. На кампу у Бањи 
Херкулане који је трајао 7 а не 5 дана како је 
пројектом планирано, летос је било укупно 55 деце, 
25 више од планираних. Апсолитно су сви 
индикатори испуњени, неки премашени за 100 посто 
и Пројектни тим може бити задовољан реализацијом 
пројекта који се званично завршава 22.12.2018. 
године. 
 О одрживости је речено да су представници 
културно уметничких друштава суседних, 
пограничних општина из Маргите, Великог Гаја, 
Ливада и Банлока имала неколико заједничких 
наступа, да се деца дописују путем друштвених 
мрежа и да ће се сарадња наставити и у наредном 
периоду.           Г.Р. 

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКЕТА „ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“ РОРС 17 

УРАЂЕНО МНОГО ВИШЕ ОД ПЛАНИРАНОГ 
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 Ових дана, председник СО Пландиште, 

Ендре Сабо је у Покрајинској Влади примио Уговор 

о додели бесповратних финансијских средстава за 

потребе учешћа у финасирању пројекта 

прекограничне сарадње “Паметне урбане услуге 

путем униформних стандарда квалитета јавне 

инфраструктуре за већу енергетску ефикасност-

BANATSMART“. Уговор је уручила Смиљка 

Јовановић, Покрајинска секретарка за финасије. 

 Општина Пландиште је за овај пројекат у 

2018. години од Покрајинског секретаријата за 

финансије већ други пут добила бесповратна 

средстава. За средстава по овом основу Општина 

Пландиште је код истог Секретаријата конкурисала и 

добила средства и у 2017. години. Захваљујући овој 

помоћи, комплетан износ учешћа за Општину 

Пландиште у пројекту „Банатсмарт“, 100,149,53 

евра, финасиран је бесповратним средствима 

Покрајинског секретаријата за финансије. Овај пут, 

Покрајински секретаријат је општини Пландиште 

доделио средства у износу од 33.995,53 евра у 

динарској противредности што износи 4.022.398,70 

динара. 

Иначе, Покрајински секретаријат за 

финансије је почео да подржава пројекте који се 

реализују на територији Војводине, а финансирају из 

доступних фондова Европске уније, највише из 

програма прекограничне сарадње од 2012. године 

када су износи били много скромнији него данас. По 

речима Покрајинске секретарке, више од половине 

средстава на другом овогодишњем конкурсу, 

додељено је локалним самоуправама за 19 пројеката, 

где спадају и мање развијене општине којима је 

тешко да за своје пројекте обезбеде средства за 

учешће или суфинансирање. Тако су средства добиле 

и мање развијене општине Опово, Пландиште, Нова 

Црња и Бела Црква. Новина у овој години је да је за 

такве општине максимални износ од четири милиона 

динара повећан на шест милиона динара. 

Покрајински секретаријат за финансије је у 

2018. години, за подршку пројеката прекограничне 

сарадње, обезбедио близу 200 милиона динара 

финансијске подршке и закључио 134 уговора. По 

речима Покрајинске секретарке, од 2012. године, 

када је било 20 милиона динара за ову намену, у 

2018. години су потписали 134 уговора и 1,68 

милиона евра са којима Покрајинска влада подржава 

ове пројекте. Такође је рекла да су у буџету 

предложеном за 2019. годину планирана средства за 

наставак ових активности. 

Реализација пројекта „Бантсмарт“ одвија се 

планираном динамиком, без застоја у планираним 

активностима. Пројакат се финасира по програму 

“ИНТЕРРЕГ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

РУМУНИЈА-СРБИЈА“ и завршава се у јулу 2019. 

године. 

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА 
ОД ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

ЗАХВАЉУЈУЋИ ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ 

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ  

ДЕЦЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА 
  

 Захваљујући општини Пландиште која је 

обезбедила финансијска средства, деци школског 

узратста од 1-3. разреда из све три основне школе 

обављени су бесплатни превентивни прегледи 

дисбаланса постуларног статуса кинематичком 

методом (преглед кичме). Уговором који је општина 

склопила са специајлистима, лекари који су обавили 

прегледе обавезују се да након прегледа извештаје о 

стању дисбаланса дијагностификоване деце доставе 

родитељима или школи. Такође је у обвавези да 

одржи предавање или конференцију за штампу у 

циљу упознавања заинтересоване јавности са 

резултатима уоченог стања деце са препорукама за 

кориговање непровилности које су уочене.  

 Прегледи су урађени почетком децембра, у 

четвртак 6.12.2018. у просторијама ОШ 

„Д.Обрадовић“ у Пландишту где су довежена деца и 

из остале две школе.  

 Укупно је прегледано 126 деце, из ОШ 

„Ј.С.Поповић“ Велика Греде 27, и ОШ „Ј.Ј.Змај“ 

Хајдучица 22 и из школе „Д.Обрадовић“ 77 деце. 

Директори захваљују Општини која је 

омогућила ове изузетно важне прегледе за даљи, 

правилан раст и развој деце. 
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ЈАВНИ ПОЗИВ  
ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА  

СА ОКУЋНИЦОМ 
 
 Комисија за избор корисника за доделу 

помоћи избеглицама на територији општине 

Пландиште, за куповину сеоских кућа са окућницом 

и грађевински или други материјал и/или опрема 

потребних за поправку, адаптацију или опремање 

предметне сеоске куће са окућницом, дана 

06.12.2018. године, расписује Јавни позив за избор 

корисника помоћи за доделу помоћи избеглицама на 

територији општине Пландиште, за куповину 

сеоских кућа са окућницом и грађевински или други 

материјал и/или опрема потребних за поправку, 

адаптацију или опремање предметне сеоске куће са 

окућницом. 

 Предмет јавног позива је решавање 

стамбених потреба избеглица кроз куповину 4 сеоске 

кућe и доделу пакета помоћи за побољшање услова 

становања избеглица на територији општине 

Пландиште. Помоћ је бесповратна и одобрава се за 

куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду 

набавке грађевинског материјала или другог 

материјала и/или опреме потребних за поправку, 

адаптацију или опремање предметне сеоске куће са 

окућницом која не може бити већа од РСД 

1.400.000,00. 

 Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у 

максималном износу до РСД 1.200.000,00. Пакет 

помоћи за грађевински материјал одобрава се у 

максималном износу до РСД 200.000.00. 

 Корисници помоћи су породице избеглица, 

које живе на територији Општине Пландиште, а 

неопходна им је помоћ за куповину сеоских кућа са 

окућницом и грађевински или други материјал и/или 

опрема потребних за поправку, адаптацију или 

опремање предметне сеоске куће са окућницом, у 

циљу стварања и побољшања њихових услова 

становања и која испуњавају прописане услове и 

критеријуме за избор корисника. 

 Заинтересована лица подносе пријаве на 

јавни позив са потребним доказима Комисији 

Општине Пландиште, у року од 30 дана од дана 

јавног оглашавања на огласној табли и сајту 

Општине Пландиште. 

 Образац Пријаве на Јавни позив 

заинтересована лица могу преузети код Повереника 

за избеглице Општине Пландиште, соба бр.7. или на 

сајту Општине www.plandiste-opstina.rs.  

 Пријава и документација се доставља у 

Услужном центру - писарници Општине Пландиште 

или путем поште на адресу: Општина Пландиште, 

Улица Војводе Путника 38, 26360 Пландиште са 

напоменом „За јавни позив за избеглице – 

куповина сеоске куће са окућницом.”  

 Пријаве са потребним доказима се подносе у 

периоду од 07. децембра 2018. године до 05. јануара 

2019. године. 

СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ 
ФАКУЛТЕТА 

ОДОБРЕНА ИСПЛАТА НОВЧАНЕ 
ПОМОЋИ 

  

 На последњој седници Општинског већа 

општине Пландиште већници су једногласно донели 

одлуку о исплати новчане помоћи студентима из 

општине Пландиште који су у школској 2018/2019. 

уписали прву годину факултета. Студенти који су 

испунили услове конкурса у десет месечних рата ће 

добијати помоћ и месечном износу од 5.000,00 

динара. У овој школској години услове за добијање 

помоћи су испунили следећи студенти: Из 

Пландишта, Јелана Стефновски (Економски 

факултет Суботица), Марија Марковић 

(филозофски факултет Нови Сад), Иван Јовановић 

(Факултет музичке уметности Београд), Жељана 

Ристески (Учитељски факултет у Вршцу), Нађа 

Ћорда (Факултет спорта и физичког васпитања Нови 

Сад), Жељана Вишић (Филолошки факултет 

Београд), Јована Керкез (Филолошки факултет 

Београд), Габријела Ковач (Економски факултет 

Београд), Ема Течи (Медицински факултет Нови 

Сад), Игор Димитријевић (Технолошки факултет 

Нови Сад), Борислав Белајић (Филолошко-

уметнички факултет Крагујевац), Маја Боројевић 

(Војна академија Београд), Невена Гроздановски 

(Филозофски факултет Нови Сад), Марина Дрљача 

(Економски факултет Суботица), Теодора 

Деспотовски (Природно матетматички факултет 

Нови Сад), Миа Милошевић (Факултет техничких 

наука Нови Сад), Лана Павлица (Природно 

математички факултет Нови Сад) и Елена 

Стојковски (Факултет техничких наука Нови Сад), 

Сара Лазић из Старог Леца (Правни факултет Нови 

Сад), Љиљана Бајичић (Учитељски факултет) и 

Јелена Стоиљковић (Висока техничка школа 

струковних студија Зрењанин) из Маргите, Радован 

Марковић из Милетићева (Факултет техничких 

наука Нови Сад), Тијана Мудрић из Марковићева 

(Пољопривредни факултет Нови Сад), Јелена 

Керкез из Милетићева (Економски факултет 

Суботица), Слађана Обрадовић (Филозофски 

факултет Нови Сад) и Вукашин Селаковић 

(Факултет техничких наука Нови Сад) из Банатског 

Соколца, Јелена Пандуров (Висока туристичка 

школа струковних студија Београд), Иван Савков 

(Технички факултет Зрењанин) и Ненад Ристић 

(Висока туристичка школа струковних студија 

Београд) из Великог Гаја, Момир Пешић из Велике 

Греде и Андријана Мелих из Хајдучице (Факултет 

техничких наука Нови Сад). 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

http://www.plandiste-opstina.rs
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 Најмлађе Културно уметничко друштво у 
општини Пландиште, КУД „Јасен“ Велики Гај, 
1.децембра је на сцени Културно образовног центра 
„Вук Караџић“ у Пландишту одржао свој Први 
годишњи концерт. КУД је настао пре четири године, 
3. октобра и свој рад је започео као као секција КУД
-а „Вук Караџић“ Пландиште. Годину дана касније, 
у децембру КУД „Јасен“ је наступао на Годишњем 
концерту матичног КУД-а. На првој Годишњој 
скупштини Друштво се осамосталио. Од тада до 
данас, пуно се тога променило, набоље. 

 Уметнички руководилац, кореограф и жила 
куцавица КУД-а, неуморна, истрајна и сигурна у 
себе, Ратка Чикара сећа се самог почетка када је на 
прву пробу дошло 20 деце и омладинаца из Великог 
Гаја који су силно желели да нешто ураде, прво за 
себе па и за своје село, како кажу, да се нешто 
дешава. Већ на другу пробу, дошло их је 40-торо 
које је поделила у две групе и храбро почела са 
радом. Учила их је свему ономе што су и њу други 
учили, пре свега шта значи и чини фоклор. Прво су 
то били најпростији кораци, па једноставније 
кореографије, открила је талентоване младе са 
гласовима који обећавају и прихватила ветеране који 
су тражили кутак где би се окупљали, играли и 
понајвише дружили. Са пуно стрпљења које је било 
обострано, код играча и уметничког руководиоца и 
са огромном жељом да и Гај, коначно има свој 
фоклор, стасавали су играчи КУД-а који су назвали 
„Јасен“. Име су изабрали по ономе чиме се Гајчани 
диче, по јединственом Белом Јасену које је са својих 
200 година старости једно од настаријих стабала 
које краси парк под заштитом државе у Велком Гају. 
Кажу да је Јасен стабло које симболизује раст, снагу 
и хармонију као и моћ која се добија кроз одрицање 
и борбу. 

 Није их обесхрабрило што нису имали ни 
ношњу ни кутак за вежбање јер су уз себе имали 

велику подршку скоро целог села које им је убрзо 
обезбедило салу за вежбање. Први наступ имали су 
већ у јулу 2015. године, за Петровдан. Од тада до 
данас иза њих је много наступа и сцена, За само 4 
године постојања, гостовали су 2 пута у Аустрији, 
исто толико пута у Македонији и више пута у 
Румунији. Редовно наступају на Општинској смотри 
музике и фоклора деце и радо се одазивају на позиве 
да гостују на концертима КУД-ова из општине 
Пландишпе са којима имају добру сарадњу. 

 Ове године су Годишњи концерт први пут 
одржали као КУД „Јасен“. Била је то прилика да 
наступе чланови све три групе које активно раде, 
њих шездесет. Најмлађи су покупили све симпатије 
публике, извођачки ансамбл је посебан утисак 
оставио својим изгледом и држањем док су ветерани 
са сцене јасно пренели поруку да играју „пуна срца“ 
као прави другари. Њихова верна публика је и те 
вечери била уз њих. Не штедећи дланове, богато је 
наградила аплаузом своје играче и њихове госте, 
КУД „Младост“ из Велике Греде и Фоклорни 
ансамбл Кутурног центра „Светозар Марковић“ из 
Зрењанина. Од оснивања до данас, о КУД-у „Јасен“ 
брине њихов уметнички руководилац, Ратка 
Чикара и руководство на челу са председником, 
Милорадом Ристићем и замеником председника, 
Ненадом Лазићем.   

 Жеља свих је била да деца што више путују, 
да упознају своје али и обичаје других народа и 
држава и да стичу нова познанства и пријатељства. 
На срећу, њихове жеље су врло брзо почеле да се 
испуњавају и чланови КУД-а „Јасен“ данас су радо 
виђени како  на сценама у општини 
Пландиште тако и у другим општинама и у 
иностранству. 

 

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД „ЈАСЕН“ ВЕЛИКИ ГАЈ 

„СПОЈИЛА НАС ЉУБАВ, ОДРЖАЛО ПРИЈАТЕЉСТВО“ 
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Захваљујући пројекту са којим је конкурисало 
код Покрајинског секретаријата образовање, прописе, 
управу и националне мањине, Удружење македонске 
националне заједнице „Македонски бисери“ су 
организовали у сали биоскопа „Авала“ у Пландишту 
изузетно успешну манифестацију под називом „Вече 
међунационалне толеранције“. Учесници ове 
манифестације која се први пут одржавала у 
Пландишту, били су представници свих националних 
заједница које имају своје представника у Савету за 
међунационалне односе општине Пландиште, укупно 
шест укључујући и представнике Срба. То вече, 
игром, песмом, рецитовањем и обичајима, бројној 
публици су се представили представници 

националних заједница Мађара, Словака, Рома, 
Румуна, Срба и Македонаца. Игром, песмом или 
живом речју, те вечери се са сцене слала порука за 
међунационалну толеранцију, разумевање и 
пријатељство свих нација које живе на територији 
општине Пландиште. 

Вече међунационалне толеранције отворили 
су сплетом 
игра из 
Банат, мали-
шани КУД-а 
„Вук Кара-
џић“ План-
диште а 
након тога и 
чланови 
Удружења 
македонске 
националне 

заједнице „Македонски бисери“ рециталом који су 
извели ученици из Пландишта и Маргите који 
факултативно уче македонски језик, затим је 
Слободан Тренковски одпевао народну македонску 
песму а Виолета Станојковски прочитала македонску 
песму. На сцени су затим били малишани из 
Јерменоваца које је публика изузетно топло и лепо 
прихватила и френетичним аплаузом подржала за све 
време наступа, док су били на сцени упркос 

техничким сметњама које су имали током пуштања 
музике за њихову кореографију, Малишани су се 
изузетно добро снашли на сцени, за похвалу и пример 
много старијим ансамблима. Након тога су се 
предтставили Словаци из Хајдучице, чланови КУД-а 
„Братство“ са традиционалним обичајима веридбе и 
свадбе. Како ред налаже, на крају је публика била 
понуђена херовкама са „Свадбе“. Ромску фоклору 
групу присутна публика је могла да види први пут 
после тридесет година. Пре тога најмлађи Роми су 
рецитовали на ромском. Представници Румунске 
националне заједнице, чланови КУД-а „Николае 
Балческу“ из Барица су се представили са две 

кореографије традиционалних игара из Баната. У холу 
КОЦ-а, учесници у пројекту су поставили своје ручне 
радове. О манифестацији је представница Удружења, 
Славка Стефановски рекла да су желели да ураде 
један пројекат као доказ да се на територији ове 
општине живи у слози, без проблема, у једној 
позитивној атмосфери, у духу очувања братства и 
јединства. Организатори желе да ова манифестација 
постане традиционална. Организатори су рекли и да је 

једна оваква манифестација потребна и добро утиче на 
повезаност свих националних заједница. Вече 
међунационалне толеранције је, за прво организовање, 
било веома успешно о чему сведоче и учесници и 
многобројна публика. – Желимо да ова приредба 
пређе у традицију, у сарадњи са осталим националним 
заједницама, рекла је о Приредби толреанције, аутор 
пројекта, Славка Стефановски. За публику, вече је 
било пуно емоција и обећавајуће за будућу сарадњу. 
Вече толеранције завршио је Дарко Ристески 
извођењем македонске народне песме на кавалу.        

 
           Г.Р. 

УДРУЖЕЊЕ МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ“ 

УСПЕШНО ВЕЧЕ МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
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Најмлађи Актив жена у општини Пландиште, „Гређанка“ из Велике Греде у 
присуству више од 150 гостију, својих чланова и пријатеља, прославио је Крсну 
славу „Ваведење Пресвете Богородице“. Након званичне регистарције Актива, 
чланице су изабрале и своју заштитницу коју су први пут славиле 2015. године. 
Освештење жита и резање славског колача обавио је протојереј Михајло Вукотић, 
месни парох у Великој Греди. Ове године кума славе била је чланица Актива жена 
„Гређанка“, Катица Каталин Тот. Пландиште. За Актив жена „Гређанка“ и активе 
са којима су успоставили сарадњу карактеристично је да им се у последње време 
придружују млађе чланице што је, како кажу добар знак да ће удружење трајати 
дуже јер млађи уче од њих а и „на млађима  свет остаје“. Од званичног оснивања али 
и раније док није био регистрован, Актив жена „Гређанка“ је у свом годишњем 
плану и програму рада имао најмање две хуманитарне акције што су реализовали и 
ове године. 

 По речима председнице Актива жена „Гређанка“, Наде Милановић, 
прослава Крсне славе је протекла у изузетној атмосфери, са пријатељима из општине Пландиште али и из 
суседних општина. Ове године гости су дошли из Вршца, Избишта, Пландишта, Боке, Хајдучице, Сечња, 
Павлиша, Дужина, Бантског Карловца и Башаида. Нада Милановић је захвалила свим гостима који су заједно 
са члановима Актива жена “Гређанка” прославили њихову Kрсну славу међу којима je био и Владан 

АКТИВ ЖЕНА „ГРЕЂАНКА“ 

ПРОСЛАВА КРНЕ СЛАВЕ „ВАВЕДЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ“ 

У МАРГИТИ 
ПРОМОЦИЈА ПРВЕНЦА ТАМАРЕ ПОПОВ 

Маргићанима се пружила прилика да први пут доживе и присуствују промоцији књиге у својој 
средини. Захваљујући Тамари Попов, студенту мастер студија књижевности у Новом Саду, рођеној 
маргићанки која се бави новинарством и има свој блог Аccording to Tam, сала Ловачког дома у Маргити била 
је препуна њених другарица, учитељица и учитеља и бројних мештана који су је подржали у промоцији 
романа под називом „Тешко те заборављам“, њеног првенца. 

О роману је Тамара рекла да не може да му одреди жанр, 
да га је већ извесно време планирала и конципирала и да га је, 
након тога написала у једном даху, за свега недељу дана. Тамара 
је захвалила свима који су се одазвали позиву и присуствовали 
промоцији њеног првог романа. Такође је захвалила и 
рецензентима и лекторима који су радили на књизи, својим 
колегиницама са факултета које се такође баве писањем и својим 
родитељима који су финасирали штампање романа. У изузетно 
лепој атмосфери промоција романа је протицала уз врло мало 
назнаке о чему роман говори тако да су скоро сви присутни били 
знатижељни да сазнају садржај романа . Прво издање романа брзо 
је плануло и ретко ко да је са промоције изашао без романа розе 
корица са поруком „Ал'не може ... не може се време враћати. И не 
може се судбина мењати.“ Роман „Тешко те заборављам“ чита се 
брзо, писан је питким језиком и сигурно да га треба прочитати. 

ТРАДИЦИОНАЛНИ ОБИЧАЈИ  

ДОЧЕК СВЕТОГ НИКОЛЕ У ЈЕРМЕНОВЦИМА 
  

 У Јерменовцима, захваљујући Клубу младих и координатору клуба, 
Елвири Мориц, почетком  децембра, уочи Св.Николе по новом, грегоријанском 
календару припрема се пригодан програм, рецитал и сценски приказ, дочека Св. 
Николе. Ове године су на дочек Св.Николе који је свој послушној и доброј деци 

поделио пакетиће пуне слаткиша, дошла 
скоро сва деца која сада живе у 
Јерменовцима. Било је ту малишана од пар 
месеци до најстаријих, осмака у основној 
школи. 
 Према обичају, добра деца у пакетићу добијају слаткише и 
пригодне поклоне а она која то током године и нису баш била 
послушна уместо слаткиша добијау прут. У Јерменовцима су ове 
године, сва деца добила слаткише а прутиће, разних дебљина си 
добили маме и тате. Маме зато што нису слушале тате а тате зато што 
нису слушале маме и децу. Било како, након приредбе сви су се 
задовољни вратили кући, неко са пакетићем а неко и са прутићем. 
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ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА КАПЕЛИ У БАРИЦАМА 
 

Добре вести за мештане Барица. Општина 

Пландиште је на једној од ранијих седница СО 

Пландиште, ребалансом обезбедила средства за 

завршетак капеле у Барицама а ових дана је 

председник општине, Јован Репац потписао уговор о 

финасирању тих радова са извођачем. Рок завршетка 

радова је 90 дана. За Баричане нема више 

неизвесности када ће капела и у њиховом селу бити 

готова и предата на употребу. Иначе, досадашњи 

радови на изградњи капеле у Барицама текли су према 

планираној динамици. Извођач радова на капели у 

Барицама је била фирма STILL-NET из Панчева. По речима представника Одељења за просторно 

планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, 

инспекцијеске послове и пољопривреду, који прате изградњу овог објекта, капела у Барицама има две 

просторије - капеле, чајну кухињу и санитарни чвор. До 

наставка градње капеле, баричани су у пар наврата 

долазили у Општину са иницијативом да и сами, 

добровољним прилозима учествују у завршетку градње. 

 Поред свега што је до сада завршено у капели у 

Барицама, остаје да се уради септичка јама, повезивање 

на електричну мрежу и прилаз од пута до улаза у 

капелу. Баричани не крију задовољство што ће и они у 

најскоријем року имати капелу у свом селу. 

Г.Р. 

МОТОКЛУБ „ПАНОНСКИ ГУСАРИ“ 

ДРУГАРСКО ОКУПЉАЊЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ 
 
У свом годишњем Плану и програму рада Мотоклуб „Панонски гусари“ који је основан пре седам 

година, поред хуманитарних акција, попут колективног добровољног давања крви, дружења са децом која су 
у хранитељскиом породицама и са децом која су са посебним потребама као и прикупљање помоћи за децу у 
Дому за децу без родитељског старања у Белој Цркви, пландиштански бајкери у току године организују и 2 
сусрета и дружење са представницима мотоклубова са којима сарађују. Једно дружење је током Rock Villagea 
у Банатском Соколцу, друго је крајем године у новембру, у Пландишту. Крајем године организују дружење, 
популарно звано Мотожурка када редовно сумирају резултате рада и организују дружење са клубовима који 
њих позивају у госте. По речима председника Скупштине Мотоклуба, Милоша Поповића, то је уједно 
позив за стицање нових пријатељстава и упознавање нових клубова. 

„Панонски гусари“ имају више међународних сарадњи. Прва је успостављена са мотоклубом 
„Корсари” из Дете у Румунији и она је прерасла у велико пријатељство на које су оба клуба јако поносни. 
Веза је успостављена захваљујући Општинама, које су 2012. године у партерству реализовале један пројекат 
Европске уније финасиран из фондова ИПА прекограничне сарадње. Данас, нема активности да нису 
подршка једни другима. „Корсари“ из Дете, што у преводу на српски значи гусари, ово име су изабрали у 
част „Панонских гусара“. По речима Мирела Коче, председника мотоклуба из Дете, пландиштански бајкери 
су њихов узор и најбољи пријатељи. На 
мотожуру у Пландишту ове године су 
били бајкери из Босне и Херцеговине 
(Градачац), Словеније и Хрватске и 
представници још 35 клубова из Србије 
(из Шапца, Шида, Кикинде, Српске 
Црње, Михајлова, Беле Цркве, Вршца, 
Панчева, Лазаревца, Тополе, Костолца, 
Ковиља, Бечеја, Суботице, 
Аранђеловца, Арадца, Мужље, 
Петровца на Млави, Смедерева…). Да 
добро расположење буде још боље 
потрудио се бенд „Ватрена вода“ из 
Шапца. 

Г.Р. 
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Обавештење за јавност  

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ 
 И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

 Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица 
мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за 
добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске 
Србије. 
 Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 
година који испуњавају услове конкурса. Више информација могу добити на интернет 
страници Министарства одбране www.mod.gov.rs у Центру Министарства одбране 
Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1, Панчево, или у Кацеларији 
Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг број 10, где могу поднети и 
пријаву. 
После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат 

одлази и један од три центра за обуку Војске Србије - Сомбор, Ваљево или Лесковац.  
Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописију да служење војног рока траје шест месеци. 
Овим путем обавештавамо и сва лица мушког пола, 2001. годиште као и старија годишта лица 

мушког пола, која нису уведена у војну евиденцију, да 2019. године имају обавезу да се јаве у Центар 
Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1 од 09:00 до 14:00 часова понедељком, 
средом или петком или у Канцеларију Министарства одбране Вршац, улица Светосавски трг број 10 у 
времену од 09:00 до 13:00 часова сваког радног дана осим петка, ради увођења у војну евиденцију.  

Такође, увођење у војну евиденцију вршиће се и у Општинској канцеларији Министарства одбране 
Вршац у Пландишту, на адреси Војводе Путника 53, зграда Суда (улаз десно), канцеларија број 3, сваког 
петка у времену од 08:45 до 11:00 часова.  

Комплетан текст јавног огласа можете погледати на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs   
као и на званичном сајту и Фејсбук страници општине Пландиште (www.plandiste-opstina.rs). 
  Телефони за контакт: Панчево (013/319 - 759, 013/326 - 165), Вршац (013/839 - 694, 013/837 - 020) и 
Пландиште (013/861 - 350). 

Унија жена општине Пландиште међу бројним 

активностима које има у оквиру редовног плана и програма 

рада, у сарадњи са осталим удружењима у општини 

Пландиште сакупља пластичне чепове. По речима 

председнице Уније жена, Наташе Бајић, ову акцију су 

назвали „Чепом до осмеха“. Ових дана представници 

Уније жена предали су преко 30 килограма пластичних 

чепова Кланцеларији за младе општине Пландиште која већ 

пар година поред пластичних чепова сакупља и папир као 

секундарну сировину. Унија жена захваљује свима који су 

сакупљали чепове за њих и поручује да се акција наставља. 

АКТИВНОСТ УНИЈЕ ЖЕНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

„ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА“ 

http://www.mod.gov.rs
http://www.mod.gov.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
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 Недељу дана након завршетка јесењег дела 
првенства у којем су освојили титулу јесењег првака 
Хајдучичани су у суботу 24. новембра прославили 
вредан јубилеј - 80 година од оснивања клуба. Том 
приликом у госте су позвали бивше играче а међу 
њима и оне најстарије, који су писали богату 
историју клуба. Срели су се стари пријатељи, 
некадашњи саиграчи, присетили се разних 
догодовштина са укатмица, победа и пораза, 
судијских неправди, лепих и мање лепих тренутака. 
 Најпре су у послеподневним часовима снаге 
одмерили први тим Хајдучице а комбинована екипа 
састављена од млађих ветерана и 
бивших играча од којих су неки и 
даље активни у другим клубовима. 
Копачке су поново обули Јарослав 
Седљак, који је био и најстарији 
играч на терену Јовић, 
Пећиновски, Нрецај, Марко и 
Милорад Мршић, Анђеловски, 
Величковски, Гојковић... Није им 
сметала ни јака и хладна кошава. 
Резултат наравно уопште није 
битан. Додуше екипа првог тима је 
много озбиљније схватила 
утакмицу и наставила у 
победничком ритму из првенства, 
али је на крају ипак победило 
другарство, слога и верност клубу. 
Фудбалски клуб Хајдучица су 
1938. године основали хајдучички Словаци и Срби. 
Земљиште за терен багремове стубове за голове им 
је поклонила хајдучичка велепоседница Олга 
Дунђерски Јовановић, која им је купила и прву 
спортску опрему. Први клуб се звао Хајдук. 
Хајдучички Немци су тада већ имали свој клуб и 
како смо чули током прославе до II светског рата је 
постојало велико ривалство између два клуба. 
Нажалост о немачком клубу не постоје никакви 
подаци.  
 ФК „Хајдучица“ је данас један од 

најстандарднијих чланова Друге јужнобанатске лиге 
– група исток. Наиме од 1995, када су први пут 
ушли у овај ранг такмичења у општинску лигу се 
више никада нису враћали а другу јужнобанатску су 
напуштали само два пута 1997. а 2014. године када 
су се пласирали у Прву јужнобанатску лигу. 
 О богатој прошлости клуба постоји и богата 
фотодокументација од које су организатори 
прославе у свечаној сали дворца поставили 
занимљиву изложбу. Изложене су фотографије 
већине генерација хајдучичких фудбалера, почев од 
прве, која се први пут фотографисала 1939. године. 

Наравно највише фотографија је 
настало у последњих 24 година, од 
када клуб ради у континуитету и 
када је остварио највеће успехе у 
својој историји. 
 У протоколарном делу тзв. 
трећег полувремена у Сали дома 
културе председник клуба Златко 
Николовски је поздравио све 
присутне, садашњим и бившим 
фудбалерима се захвалио на 
верности клубу. Бројним 
спонзорима је доделио захвалнице 
за подршку клубу. Посебне 
плакете су добили најстарији живи 
фудбалери Карољ Малијар, Јанко 
Фаркаш, Анђелко Стојков, Боро 
Јовановић, Данче Стојчевски, 

Станимир Костадиновски, Јан Лацо, Јан Малиар, 
Милан Кујунџић а Михал Марчек. Осим тога за 
изузетан допринос развоју клуба признање су 
добили и дугогодишњи тренер прве екипе и млађих 
селекција Бранко Вашалић, фудбалска легенда 
СФРЈ и пријатељ клуба Војин Лазаревић и општина 
Пландиште. 
 Поводом значајног јубилеја Фудбалски савез 
општине Пландиште, ФС подручја Панчево а ФС 
Војводине клуб су наградили специјалним 
плакетама а фудбалере и руководсгтво клуба је 
посебно обрадовао председник општине Пландиште 
Јован Репац, који је клубу пожелео да се на пролеће 
квалификује у виши ранг такмичења, и тамо се дуже 
задржи. Обећао је да ће клуб у том случају из 
општинске касе добијати више новца, али је 
истовремено позвао руководство клуба да се више 
ангажује на проналажењу спонзора. 

Након овог протоколарног дела треће 
полувреме је настављено уз вечеру и музику. Гости 
и њихови домаћини су доказали да су кондиционо 
добро припремљени. 

           ФК „Хајдучица“ 

ФК „ХАЈДУЧИЦА“ ПРОСЛАВИО ЈУБИЛЕЈ – 80 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
Победило је другарство и верност клубу 


