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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

НЕДИМОВИЋ И РАДОЈЕВИЋ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ У ПОСЕТИ
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ „СРЕЋНА КОЗА“
Министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде Бранислав Недимовић заједно са
покрајинским секретаром за пољопривреду,
водопривреду и шумарство др Вуком Радојевић
почетком августа, посетио је регистровано
пољопривредно газдинство за производњу
козијег млека и сира, „Срећна коза“ Небојше
Јоксимовића у Великом Гају где је са
пољопривредницима из општине Пландиште
разговарао о томе како да унапреде своју
пољопривредну производњу. Посебно је било
речи о ратарству, воћарству, и сточарству у овом
крају као и о подршци и подстицајним
средствима за младе произвођачке као подстреку
за останак и рад на селу.
Госте су, поред власника газдинства, успешно повезана производња, сточарство,
дочекали и представници општине Пландиште, прерада и трговина, рекао је министар
председник општине Јован Репац, председник Недимовић.
СО Пландиште, Ендре Сабо са својим
Др Вук Радојевић, покрајински секретар
заменицима, Гораном Доневским и Владаном Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
Младеновићем. Високи гости су обишли шумарство је реко да је „Срећна коза“ прави
газдинство које има 140 музних коза расе пример
добре
праксе
како
мали
„алпино
француска“
пољопривредници мокоје од козијег млека ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА гу и морају да се
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
производи више врста
организују да направе
НАЈВЕЋЕ ПОВЕРЕЊЕ ЧЛАНОВИМА
тврдих
сирева,
са
производе са додатном
додацима
сушеног
вредношћу.
СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ
парадајза,
тартуфа,
– Оно што смо
боровница,
семена
У недељу 11.08.2019. године одржани су заједнички закључили
бундеве,
пива
и Избори за нове чланове Савета месних заједница у на састанку са пољокласичног сира као и свих 13 насељених места у општини Пландиште. привредницима
из
кришка сира који се Гласачи су се одазвали Изборима који су протекли у овог
краја
јесте
могу наћи у етно најбољем реду. У свим Месним заједницама, највеће чињеница да млађи
ресторанима али и поверење, гласачи и мештани су указали кандидатима, пољопривредници слапродавницама здраве члановима Српске напредне странке. Од ове године, бије користе субвенхране,
углавном
у број чланова Савета је измењен, у Пландишту, ције
Покрајинског
Београду. Оно чиме су Великој Греди и Хајдучици, Савет ће убудуће имати 5 секретаријата, што не
посебно поносни на чланова а у свим осталим месним заједницама, по три би
смели
да
газдинству јесте један члана.
дозволимо.
Пољоброј маснорепих оваца
привредници из овог
рекао је Милош Тодоровић. Иначе, ова раса се краја такође морају да буду активнији јер је ове
ређе узгаја код нас а тражена је за извоз у године свега троје њих добило субвенције за
Израел, потврдио је министар Недимовић.
наводњаванње и свега један за подизање новог
На газдинству „Срећна коза“ узгајају се и засада вишње. – рекао је секретар Радојевић.
коњи а у плану је да се у данима викенда
Председник општине, Јован Репац је
организује школа јахања на чему се интензивно изразио задовољство што су општину
и озбиљно ради.
истовремено посетили и министар и покрајински
У вези са посетом газдинству „Срећна секретар. Председник је такође говорио о
коза“ у Великом Гају, министар Недимовић је изузетној сарадњи како са министарством тако и
рекао да је то продукт свега онога што задњих са Покрајинским секретаријатом од којег је
годину и по дана у Министарству причају и раде општина добила 45 милиона динара за
а са жељом да имају производњу меса и млека на рекострукцију водовода у Пландишту. Милош
кућном прагу. – Не да имамо индустријску Тодоровић, носилац газдинства је присутнима
производњу него много овако малих прерада, рекао да је за стварање услова да једно
што смо омогућили нашим прописима. Ја сам газдинство почиње да доноси прихода, у колико
толико задовољан што сам ово видео јер је ово се коректно и правилно ради, потребно најмање
буквално школски пример где је на једном месту 5 година интензивног рада.
Г.Р.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАРАСТОС ЗА НАСТРАДАЛЕ И НЕСТАЛЕ У „ОЛУЈИ“

Од оснивања до данас, ЗУК „Никола Тесла“
Пландиште са пијететом гаји сећање на
сународнике који су настрадали и нестали у
операцији „Олуја“ августа 1995. године. Ове године
навршилe су се 24 годинe од од прогона Срба из
Хрватске са територије која је била под заштитом
Уједињених
нација.
Поводом
обележавања
годишњице од прогона и страдања Срба
Крајишника, у Пландишту је као свих година до
сада одржан Парастос у храму Свети Рафаило
Банатски који је служио месни парох,
протонамесник
Недељко Јанковић.
Након
Парастоса, присутнима се обратио месни парох
који подсетио на сва страдања српског народа на
тим просторима. Никола Везмар, председник ЗУК
„Никола Тесла“ Пландиште у свом обраћању рекао
је да је дан прогона и страдања Срба у операцији
„Олуја“ најтрагичнији дан у новијој историји и да

га Срби Крајишници достојно обележавају.
Парастосу присуствовали представници Срба
Крајишника, функционери Општине Пландиште
(председник и заменик председника Општине,
Јован Репац и Горан Доневски), верници и
одређени број мештана. Након Парастоса у
просторијама КОЦ-а „Вук Караџић“ је одржана
Свечана академија под називом „Ој Крајино“ на
којој су учествовали Јован Репац, председник
Општине Пландиште, Мирослав Петровић,
директор КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, Никола
Везмар, председник Удружења, др Момчило
Диклић, историчар и песници: Босиљка Перић
Батак, Милош Бајић и Милош Кордић.
Г.Р.

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ПРОСЛАВА БЛАГЕ МАРИЈЕ – КРСНЕ СЛАВЕ УДРУЖЕЊA

Удружење инвалида рада општине Пландиште је и ове
године прославило своју Крсну славу, Благу Марију уз чланове и
велики број гостију и пријатеља међу којима су, по први пут били
гости из Хрватске, из Острова код Вуковара са којима су се, по
речима председнице Удружења инвалида рада општине Пландиште,
Славице Цветићанин, упознали пре 15 година. Прослави Крсне
славе, Благе Марије, једног од најстаријих удружења у општини
Пландиште, присуствовали су представници 22 удружења инвалида
рада, пензионера и актива жена из целе Војводине, што је посебно
радовало домаћине. На Слави је био и Станко Нинчевић, заменик
председнице Савеза инвалида рада Србије.
Резање славског
колача обавио је
месни
парох,
протонамесник
Недељко
Јанковић. Овогодишња кума Славе била је Косовка
Матијевић, чланица Удружења која је кумство
предала Божидару Бекићу из Пландишта чији су
мајка Радмила и брат Зоран чланови Удружења.
Председница Удружења, Славица Цветићанин
је поздрављајући све госте рекла да је Блага Марија
изабрана за Славу Удружења на иницијативу, бивше
чланице Удружења, тада и члан Управе, Јулијане
Грујеску из Пландишта. Такође је захвалила
Општини Пландиште и ЈП „ПОлет“ у организовању
прославе крсне славе.
Г.Р.
СТРАНА 2

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА

Уназад
неколико
година,
општина
Пландиште је активно укључена у велики пројекат
који се спроводи у нашој земљи а односи се на
стварање и побољшање услова становања породица
избеглица. Крајем прошле године (26.10.2018.),
председник Општинe Пландиште, Јован Репац је
потписао Уговор о сарадњи на реализацији помоћи
за стварање и побољшање услова становања
породица избеглица са Комесаријатом за избеглице
и миграције.
Помоћ представља куповину сеоске куће са
окућницом и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу породицама
избеглица које испуњавају услове за доделу ове
врсте помоћи. Укушна вредност помоћи је
5.600.000,00 динара. Средства Комесаријата за
избглице и миграције су и износу од 5.320.000
динара а учешће Општине је 5% на укупну
вредност, односно 280.000,00 динара. За куповину
једне куће максимални износ помоћи је
1.200.000,00 динара а за грађевински материјал
200.000,00 динара. За доделу ове помоћи Општина
је расписала Јавни позив на који се пријавило 6
породица. Приликом бодовања приспеле конкурсне

документације, одређене су 4 породице које ће
добити кућу и грађевински материјал за поправку
куће. По речима Милице Гријак, повереника за
избеглице у Општини Пландиште, све пријављене
породице су испуњавале услове а број бодова је
одредио прве четири породице. Крајем априла ове
године закључени су тројни уговори између
Општине, Продавца и Купца, након чега су
породице су тада ушле у посед, односно у куће које
су им купљене. Након тога, за сваку кућу, на
основу спецификације грађевинског материјала
који је потребан за поправку кућа расписана је
јавна набавка за грађевински материјал која је
спроведена до краја. Ових дана, извршена је и
испорука грађевинског материјала корисницима
који су у обавези да добијени грађевински
материјал уграде у року од 6 месеци.
Од почетка реализације овог пројекта који
се спроводи са Комесаријатом за избеглице и
миграције, Општина Пландиште је до сада помогла
да се купи 30 кућа и збрине исто толико породица.
Општина Пландиште ће и надаље
конкурисати за ову врсту помоћи пошто потребе и
даље постоје.
Г.Р.

„ИНДЕКС ТРАНСПАРЕНТНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У СРБИЈИ“ – ПРВО МЕСТО ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ
Транспарентност Србије је и ове године
обавила истраживање „Индекс транспарентности
локалне самоуправе у Србији – ЛТИ“.
Индекс
транспарентности
локалне
самоуправе 2019 (ЛТИ) представља истраживање,
оцењивање и рангирање свих градова, општина и
градских општина у Србији, које је спровела
Транспарентност Србија. Истраживањем је
обухваћено 145 јединица локалне samouprave и 25
градских општина.
Општине и градови су рангирани на основу
критеријума транспарентности, одређених путем
95 индикатора. Коначне оцене, односно индекси
могу бити у распону од 0 до 100, а у пракси су
општине и градови имале оцене између 12 и 67.
Индикатори су груписани у 8 категорија –
„Скупштина и веће“, „Буџет“, „Општина и
грађани“,
„Слободан приступ информацијама“, „Јавне
набавке“, „Информатор о раду“, „Јавна предузећа
и установе“ и „Јавне расправе“, а 14 индикатора
спада у категорију „остали“, односно нису
посебно груписани.
Општина Пландиште је на овом рангирању
имала индекс 67, на скали од 0 до 100 и заузела је
прво место. Наша Општина је остварила и велики
раст у односу на 2015. годину када је индекс био
49.
Актуелна оцена је као означена као добра и
у апсолутним размерама, али наравно и даље
постоји простор за повећање транспарентности и
за раст оцене, односно индекса ЛТИ, али не само
по изгледу и садржају сајта, већ и других
аспеката транспарентности.
Т.Ш.
СТРАНА 3

СТРАНА 4

СТРАНА 5

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦРВЕНОГ КРСТА ВОЈВОДИНЕ

ОСМОРО ДЕЦЕ ИЗ ПЛАНДИШТА
У ОДМАРАЛИШТУ ЦРВЕНОГ КРСТА У ВРШЦУ

Захваљујући ЦК Војводине, ЦК Пландиште
и Општини Пландиште у одмаралишту Црвеног
крста на Вршачком брегу седам дана се одмарало
осморо деце са територије општине Пландиште.
Црвени крст Војводине је планирао да за
2019. годину средства добијена од Секретаријата за
социјалну политику, демографију и равноправност
полова, намени за за одмор и опоравак 500 деце са
читаве територији Војводине у одмаралиштима у
Црвеног крста у Бачкој Паланци и Вршцу. Међу
организацијама које су изабране да из њихових
средина буде финансиран боравак четворо деце је и
ЦК Пландиште. Истовремено, ЦК Војводине је дао
препоруку да се упути позив и локланим
самоуправама да и оне, у колико могу, финасирају
одморе за одређен број деце. Одмор у
Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком
брегу планиран је у периоду од од 12. до 16. августа
2019. године.

Црвени крст Војводине је прописао и
критеријуме за одабир деце чији боравак ће
финасирати они и локалне самоуправе. Пре свега да
су узраста пети или шести разред основне школе,
да имају развијене хигијенске навике, да могу без
већих проблема да функционишу у колективу, да
код њих нису уочени проблеми у адаптацији на
нову средину и одвајање од родитеља и да су добри
ђаци примерног владања. Осим превоза деце до
одмаралишта Црвеног крста Вршца на Вршачком
брегу који треба да обезбеди организација која
доводи децу, све остало, као што су смештај,
исхрана, едукативне и забавне активности,
обезбеђује Црвени крст Војводине. Деци је
обезбеђена и здравствена заштита, васпитачи и
волонтери из Црвеног крста задужени за
програмске активности Летње школе Црвеног
крста.
Одмор у одмаралиште на Вршаком брегу
Општине Пландиште је финасирала
боравак за четворо деце у износу од
преко 60 хиљада динара.
По повратку са одмора, деца су се
вратила
препуна
утисака
о
незаборавних седам дана проведених
у Вршцу где су осим едукација имали
и обилазак града. Посебан доживљај
је био посета Вршачкој кули и
упознавање и дружење са осталом
децом из целе Војводине.
Г.Р.

У ЈЕРМЕНОВЦИМА
ПОВОДОМ МЕСНЕ И ХРАМОВНЕ СЛАВЕ

МЕШТАНИ ВЕРНИ СВЕТОЈ АНИ

Припреме за обележвање Месне и храмовне славе, Свете Ане у
Јерменовцима почеле су више од месец дана уочи овог великог празника за
мештане села које иначе важи за једно од најуређенијих у општини Пландиште.
Травњаци и окућнице су били беспрекорни и по први пут, у задњих двадесетак
година, на улазу у Јерменовце је био постављен натпис добродошлице гостима.
И ове године, црква Св.Ане је била мала да прими све вернике и госте који су
присутвовали свечаној миси коју је одржао редовник Elias Ohoiledwarin из
Индонезије са жупницима Михаљем Ереш и Ласлом Џуриш.
Накно тога у изузетно свечарској
атмосфери положен је венац на
споменик палим борцима у Другом светском рату у чију част је
организован и један пригодан културно уметнички програм од
родољубивих песама и поезије који су извели мештани а под
уметничким руководством Валерије Шош.
За ову прилику,
председник Савета МЗ
Јерменовци,
Тибор
Халас је припремио и
уручио и захвалнице
заслужним мештанима
за допринос и помоћ у
уређењу села. Посебно
је захвалио брачном пару Шош, Јожефу (90) и Ани (87) који
су имали најлепше уређено двориште и окућницу, за пример
не само у селу већ и шире.
Поводом славе, у Јермновцима је први пут одржан
дводневни Рок фестивал у организацији Мотоклуба „Black eagles“.
СТРАНА 6

ПРОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ У СТАРОМ ЛЕЦУ

ДАН ЗА СУСРЕТ РОДБИНЕ И ПРИЈАТЕЉА

У општини Пландиште, највише месних и храмовних слава слави се управо у августу. Тако је
Стари Лец, прославио Преображење господње. Тога дана, велики број Лечана који више не живе у Старом
Лецу, долазе и присутвују Литургији. И ове године, порта цркве Преображења Господњег била је пуна
гостију.
Међу првима који су стигли били су корисници Дома за
душево оболела лица у Старом Лецу који редовно, на дан
Храмовне славе долазе на исповест и причешће заједно са
својим
пратиоцима,
социјаним
радницима,
радним
терапеутима. Литургију је служио месни парох Синиша
Лакичин. Овогодишњи кумови славе у Старом Лецу били су
Душан и Мара Крстић из Београда, која је пореклом из
Старог Леца. Кумство за наредни годину преузео је Милорад
Новаковић Макса, председник Савета МЗ Стари Лец. Иначе,
породица Милорада Максе Новаковића је у више наврата
кумовала у цркви управо из жеље да се кумстви не прекида и
да се традиција окупљања мештана поводом Славе у Лецу
настави. Као председник Савета МЗ, сваке године је уводио по
неку новину у програм прославе. Прошле године су први пут у порти цркве наступале фолклорна и
певачка група КУД „Младост“ из Велике Греде а ове године је након Литургије у порти цркве наступо
тамбурашки оркестар „Стари Знанци“ из Велике Греде који је до краја дана остао уз домаћине.
И ове године је Савет Месне заједнице, на челу са председником, Милорадом Новаковићем
Максом припремио славску трпезу за госте, званице и мештане. Гости на Литургији били су и
председник општине Пландиште, Јован Репац, председник
СО Пландиште, Ендре Сабо и заменик и помоћник
председника Општине, Горан Доневски, као и помоћник
председника Општине, Душан Ћурчић.
У оквиру прославе месне славе, Преображења, Месна
заједница Стари Лец је организовала традиционални турнир у
малом фудбалу за децу до 16 годна на којем су, поред екипе
домаћина учествовале и екипе ФК “Младост” из Велике Греде
и ОФК “Пландиште” из Пландишта. Пехаре и Захвалнице
учесницима Турнира уручио је Јован Репац, председник
општине Пландиште. Након Турнира, за сву децу, домаћини су
обезбедили посулужење, пљескавице у лепињи и сокове. Г.Р.

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР У АНИНИ

ВЕТЕРАНИ ИЗ ПЛАНДИШТА ДРУГИ

Већ пету годину заредом екипа фудбалера ветерана Спортског савеза општине Пландиште
учествује на Турниру у граду Анина у Румунији, са којим је општина Пландиште дуже година сарађује. На
последњем позиву ИПА пројеката прекограничне сарадње из програма ИНТЕРРЕГ, заједно су и
конкурисале за пројекат из области ванредне ситуације.
На овогодишњем Турниру, који је као и свих досадашњих година, одигран у фер и коректној
атмосфери, наступало је укупно 5 екипа, из Пландишта, Саваршина и 3 екипе из Анине, екипа Шумског
газдинства, Полиције и екипа Градске управе Анина. Иако екипе не играју за пехар, више типују на треће
полувреме, треба рећи на су ове године најбољи били фудбалери из Саваршина, друго место је припало
Пландиштанима док је треће место освојила екипа домаћина, Градске управе Анина.
Г.Р.

СТРАНА 7

УСПЕШНА СЕЗОНА КОШАРКАШКОГ КЛУБА ИЗ ПЛАНДИШТА
Кошаркашки
клуб
"Агробанат", након дугогодишњег узастопног учествовања у Другој Српској
лиги, већ неколико сезона
се такмичи у оквиру Летње
лиге - Банат. Делимично
ослањање на сопствени
играчки кадар уз адекватну
подршку јуниора и проверених играча из Вршца
залог је за будућност.

БАНАТ ЈУГ ГРУПА Б
Тимови
У П
1. КК „Агробанат“ Пландиште
8
7
2. Удружење кошаркашких судија Панчево 8
4
3. КК „Омладинац 72“ Иланџа
8
3
4. КК „БНС“ Бантаско Ново Село
8
3
5. КК „Младост“ Уљма
8
3
БАНАТ ЈУГ PLAY OFF
Тимови
У П
1. КК „Виртус Баскет“ Панчево
6
5
2. КК „Агробанат“ Пландиште
6
4
3. КК „БНС“ Бантаско Ново Село
6
3
4. КК „Дружина Козловац“ Црепаја
6
0

И
1
4
5
5
5

+/630 : 510
423 : 468
486 : 622
589 : 533
430 : 425

+/120
-45
-136
56
5

Б
15
11
11
11
10

И
1
2
3
6

+/503 : 369
392 : 398
462 : 418
347 : 519

+/134
-6
44
-172

Б
11
10
9
6

У такмичарску сезону 2019/2020. ушло се без превеликих
амбиција. Упркос томе у лигашком делу освојена је убедљиво
прва позиција и пласман у play off где су у конкуренцији
четири екипе наши кошаркаши заузели друго место. У веома
узбудљивој борби објективна шанса за пласман у виши ранг
такмичења постојала је све до последњег кола. Ипак је
одлучено да се сачека неки повољнији тренутак за прелазак у
II МРЛ Север а нама остаје да се надамо да ће мо ускоро у
Пландишту поново гледати кошаркашке екипе из Шида, Старе
Пазове, Руме ...
Већ осму годину заредом функционише и школа кошарке
за млађе узрасне категорије. Тренутно око петнаестак дечака пионирског узраста марљиво тренира и
ишчекује почетак такмичарске сезоне.
puggia
* * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * *
*

Традиционално обележавање Месних слава у општини Пландиште пропраћено је разним спортским
манифестацијама. Поводом Светог Илије ФК "Граничар" је у Милетићеву организовао турнир у малом
фудбалу за омладинце као и пријатељску фудбалску утакмицу са екипом из Маргите. У организацији Месне
заједнице Стари Лец на Преображење 19.08.2019. године организован је турнир у малом фудбалу за млађе
узрасне категорије.
*

Почетком августа, на позив партнерске општине Анина из Румуније у истоименом граду, секција
ветерана ФСО Пландиште учествовала је на Међународном фудбалском турниру. У конкуренцији 5 екипа
најуспешнији су били представници Саваршина, друго место припало је нашој екипи док су треће место
освојили ветерани из Анине. Домаћин наредног такмичења биће Пландиште.
*

У уторак 06. августа у Банатском Соколцу одржан је VIII Традиционални турнир ветерана у малом
фудбалу "Rock Village – 2019". Турнир је као и претходних година био позивног карактера, а поред домаћина
и организатора учествовале су још екипе "Младост" (Велика Греда) и Фудбалски савез Пландиште. Поред
неизбежног заједничког дружења за првопласирани тим из Пландишта обезбеђено је признање у виду
победничког пехара.
*

Половином августа у Великој Греди је одржана Конференција клубова МФЛ Алибунар-Пландиште.
Установљено је да ће у сезони 2019/2020. лигу сачињавати 10 клубова: 6 са територије општине Пландиште
односно 4 из општине Алибунар. Према календару такмичења утакмице првог кола одиграће се 31/01.
септембра док је последње коло јесењег дела првенства на програму 26/27. октобра.
puggia
СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - СЕПТЕМБАР
ФУДБАЛ - Војвођанска лига / Исток
31.08.2019 . 16:30h
Пландиште: Слога – Бегеј (Житиште)
14.09.2019 . 16:00h
Пландиште: Слога – Банат (Чента)
28.09.2019 . 15:30h
Пландиште: Слога – Раднички (Сутјеска)
ФУДБАЛ - Прва ЈБПФ лига
01.09.2019 . 16:30h
Хајдучица: Хајдучица – Раднички (Ковин)
15.09.2019 . 16:00h
Хајдучица: Хајдучица – Стрела (Иваново)
29.09.2019 . 15:30h
Хајдучица: Хајдучица – Полет (Идвор)
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