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 МИНИСТАР ШАРЧЕВИЋ У ПЛАНДИШТУ 
УСПЕШНА ПОСЕТА ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

Након комплетног реновирања, ОШ 
“Доситеј Обрадовић“ у Пландишту ових дана 
посетио је и министар науке, образовања и 
технолошког развоја, Младен Шарчевић са 
сарадницима. Министра су дочекали 
председник општине, Јован Репац и директор 
школе, Сава Дивљаков. Овом приликом 
министар Шарчевић је обишао целу школу, 
почев од терпезарије, котларнице, фискултурне 
сале, спортских терена, учионица и библиотеке. 
На крају посете министар Шарчевић је изјавио: 

- Утисци су изузетно позитивни. Три 
године сам министар и сада обилазимо школе 
које нисам обишао на почетку манадата. 
Видимо да је сада потпуно нова слика. Ова 
школа, након реновирања изгледа као потпуно 
нова, има још неких ситница које треба да се 
ураде али све остало што сам видео је за сваку 
похвалу, од ефикасности, учионица, 
терпезарије, библиотеке, спортских терена до 
котларнице и фискултурне сале. Оно што је 
изузетно важно јесте да се школа у Пландишту 
чува и одржава. Ово је матична школа са 
подручним одељењима и оно што смо 
председник општине, директор школе и ја 
разговарали јесте даља брига о комплетној 
школи. Брига се огледа, између осталог и у 
томе што је бесплатна ужина за све ученике. 
Оно што мене посебно интересује јесте да деца 
у Пландишту имају потпуно исте услове 

школовања као деца у Београду или Новом 
Саду. Водимо бригу да се опреме библиотеке, 
да се доопреме кабинети, да наставници прођу 
обуке, да комплетно образовање буде на 
високом нивоу, изјавио jе министар Шарчевић. 

Председник општине, Јован Репац је 
захвалио министру на посети и рекао да су, за 
3,5 године колико је у мандату, Општину 
посетили, министар Зоран Ђорђевић у два 
наврата, министра Бранислав Недимовића, 
министар Вања Удовичић и министар Младен 
Шарчевић што је доказ да Влада Републике 
Србије и председник, Александар Вучић брину 
и улажу у мања места.             (наставак на стр. 2.) 

У Дому за душевно оболела лица у Старом Лецу 
 НОВИ ОБЈЕКАТ ЗА 55 КОРИСНИКА  

Председник Покрајинске владе, Игор 
Мировић је у Дому за душевно оболеа лица „1. 
Октобар“ у Старом Лецу, заједно са Марком 
Благојевићем из Канцеларије за управљање 
јавним улагањима, покрајинским секретаром за 
социјалну политику, демографију и равно-
правност полова Предрагом Вулетићем и 
председником општине Пландиште, Јованом 
Репцем у друштву домаћина, др Мирјане 

Вуковић, директорице Дома, обишао потпуно 
нови објекат који од 2012. није у функцији.
 Покрајинска влада заједно са Кан-
целаријом за упарављање јавним улагањима 
издвојила је укупно око 44 милиона динара за 
изградњу и опремање новог објекта Дома за 
душевно оболела лица „1. Октобар“ у Старом 
Лецу, који ће, како је најављено, наредних дана 
примити прве кориснике. Капацитет овог 
објекта је 55 корисника. Стање у овом Дому је 
задовољавајуће али није иделано. Договорили 
смо данас нове кораке у текућем одржавању 
али и припрему пројeката за даља улагања у 
овај дом. Покрајинска влада управља са 27 
објеката социјалне заштите. Социјална 
заштита је изузетно важна друштвена 
област и неоходно је улагање у 
континуитету. План нам је да унапредимо 
програм социјалне заштите и да кориснцима 
помогнемо да им свакодневни живот буде 
садржајнији и лакши, рекао је приликом 
посете Дому у Старом Лецу, председник 
Мировић. (наставак на стр. 3.) 
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- Оно чиме се ја најавише поносим, откако 
сам председник општине јесте да смо успели да 
сачувамо све три основне школе на нашем подручју 
које имају своја оделења по селима, управо због 
националне структуре, зато што је близу граница са 
Румунијом. Ми свакој националној мањини дајемо 
на значају, да они могу да уче на својим језицима. 
Локална самоуправа издваја 15% буџета на 
образовање. Увек то може и мора да буде боље, 
међутим, подсетићу да Општина брине о деци 
почев од предшколског узраста, све до средње 
школе, односно факултета. За средњошколце и 
студенте иамамо субвенције приликом куповине 
месечних и викенд карата, такође имамо и 
награђивање вуковаца. За ученике слабијег 
материјалног стања који су су систему социјалне 
заштите, месечне и викенд карте су бесплатне. 
Студенти прве године добијају новчану помоћ а 
касније подстичемо студенте са просечном оценом 
студирања од 8,5 за добијање новчане награде у 
износу од 50.000 динара, рекао је председник Јован 
Репац који је захвалио и Канцеларији за управљање 
јавним улагањима захваљјући којој је школа добила 
92 милиона динара за комплетно реновирање од 
темеља до крова. У Великом Гају школа се такође 
ренеовира од темеља до крова. Завршетак ових 
радова планиран je средином јануара. Реновираће 

се и школа у Маргити где треба да буде завршена и 
нова фискултурна сала, рекао је председник 
општине, Јован Репац. 

Директор школе, Сава Дивљаков је у вези 
са посетом министра Шарчевића изјавио да су, као 
школа врло задовољни што је министар посетио 
њихову школу, што је изразио позитивно мишљење 
о њој, што је имао разумевања за неке њихове 
будуће потребе, пре свега за мало опремање 
фискултурне сале због целодневне наставе, због 
тога што се сала користи скоро свакодневно, цело 
поподне, што се ту одигравају утакмице јер на 
целој територији општине нема такве фискултурне 
сале нити таквог спортског објекта па је он значајан 
не само за школу него и за локалну средину. 

- Министар је изразио и своју потребу да 
прати рад наше школе, да прати унапређење 
наставе, да помаже у опремању кабинета, пре свега 
природних наука јер је то везано и за дуално 
образовање које следи у средњој школи. Такође је 
упознат и са радовима који се изводе у неким 
другим школама, у Великом Гају, у нашем 
издвојеном одељењу. Министар је изразио 
задовољство стањем у којем се школа налази и ми 
смо због тога врло задовољни, рекао је директор 
ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште.                Г.Р. 

(наставак са стр. 1.) 

 

 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 
насеља у општини, радују се да своју месну и 
храмовну славу славе у својој цркви. Овогодишњи 
кум Славе био је Дане Познић. 

У просторијама Општинског одбора СНС-а 
Пландиште окупио се велики број чланова и 
пријатеља Српске напредне странке на прослави 
Крсне славе и резању славског колача, које је 
обавио месни парох, протојереј Недељко 
Јанковић. Овогодишњи кум Славе био је 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 Немања Џамбић, 
свештеник у Маргити а овогодишњи кумови славе 
били 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 је кум Славе био 
некадашњи малишан ове установе. Кумство су 
преузели Весна и Срећко Борисављевић из 
Пландишта. 

У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ, ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ И ОПШТИНСКОМ ОДОБОРУ СНС 

ОБЕЛЕЖЕНА КРСНА СЛАВА, СВЕТА ПЕТКА 
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Марко Благојевић је у Лецу 
изјавио да је Кацеларија за управљање јавним 
улагањима реализовала у овој и у другим 
областима заједно са Покрајинском владом 
пројекте вредне 2 милијарде динара у 28 општина и 
градова у АП Војводини. У току су и радови вредни 
2,4 милијарде динара и око милијарду динара 
радови где су набавке у току. На месту монтажне 
зграде никла је потпуно нова, лепа зграда где ће 
бити смештено 55 корисника. Ми нећемо 
повећавати капацитет већ ћемо растеретити остале 
капацитете и тиме повећети стандард наших усуга. 
Захваљујући Покрајинском секретаријату успели 
смао да добијемо и средства за опрему, тако да је 
све комплетирано и зграда може да се користи. 
Захаваљујем се и Канцеларији за управљање јавним 
улагањима јер без њихове помоћи и помоћи 
општине Пландиште која је била координаор ових 
радова, не бисмо данас имали овако леп и 
функционалан објекат. Имали смо прилику да у 
душтву Председника Владе АП Војводине, Игора 
Мировића, Покрајинског секретата обиђемо 

установу и сагледамо што је у наредном периоду 
потребно да се поправи, догради и среди. Предраг 
Вулетић је већ трећи пут у нашој Установи, откако 
су ови радови били у току. Долазио је да се увери 
како се код нас ради, колико и шта нам треба. За 
последње 3 године, од Секретаријата смо 

обезбедили 20 милиона динара. Све то је уложено у 
кровове, асфалитирања и уређење санитарних 
чворова, рекла је Мирјана Вуковић, директорка 
Дома у Лецу. 

Јован Репац, председник општине 
Пландиште захвалио је свима који су помогли 
општини Пландиште и рекао да и једна мала 
општина може да напредује уз помоћ институција, 
републичких и покрајинских. Захваљујући великој 
помоћ Канцеларија за управљање јавним 
улагањима и Марку Благојевићу реализаована су 4 
велика пројекта. Општина Пландиште је једна од 
најстаријих општина у Војводини и Србији, али, 
као што се види, бринемо о свим нашим 
становницима, поготову за установе, рекао је 
Репац. Што се тиче самог Дома у Лецу, он данас 
има преко 500 корисника не смао са територије 
Војводине већ из целе Србије, чији се стандард 
подиже године у годину. Општина то свакако да то 
не би могла сама да уради, без помоћи. Велико 
Вама хвала што издвајате новчана средства, што 
сте препознали где је проблем и што смо у овом 
моменту, социјалу и сосцијални систем заштите 
подигли на много виши ниво него што је то било 
раније. 

Догађају је присуствовао и покрајински 
секретар за социјалну политику, демографију и 
равноправност полова Предраг Вулетић.             

(наставак са стр. 1.) 

Г.Р. 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
НА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ТУРИЗМА 

У НОВОМ САДУ 
 На овогодишњем међународном сајму туризма у Новом 
Саду општину Пландишту представљао КОЦ "Вук Караџић" 
Пландиште - туристички послови. Сајам је одржан од 
03.10.2019 - 05.10.2019. године. 
 Заменик председника општине Пландиште, Горан 
Доневски, члан општинског Већа за туризам, Зоран 
Петровић и директор КОЦ-а "Вук Караџић" Пландиште 
Мирослав Петровић искористили су прилику и за разговоре 
са представницима развијенијих општина, представницима 
Владе АП Војводине и Словеначких бања на тему како 
унапредити туризам у руралним срединама. 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
Оверу потврде о животу на обрасцу који корисницима одређених права у иностранству 

(пензијског осигурања...) доставља надлежни орган стране државе врши општинска управа (матичар) у 
складу са закљученим међународним уговорима којима се регулишу остваривања одређених пензионих и 
социјалних права наших држављана у иностранству.        ОПШТИНСКА УПРАВА 
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 „БАНАТСМАРТ“ - ПРОЈЕКАТ ИЗ ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ИПА“ РУМУНИЈА-СРБИЈА 

ЗАВРШНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У ПЛАНДИШТУ И РЕКАШУ 

Почетком октобра у Пландишту и Рекашу у 
Румунији су одржане Завршне конференције поводом 
успешне реализације пројекта „Smart Urban Services 
Through Homogenous Quality Standard in Public Infra-
structures for Higher Energy Efficiency - 
BANATSMART“ – “Паметне урбане услуге путем 
униформних стандарда квалитета јавне 
инфраструктуре за већу ефикасност“ који је 
финансиран од стране Интеррег ИПА Програма 
прекограничне сарадње Румунија - Србија. Општина 
Пландиште је била водећи партнер у Пројекту у чијој 
реализацији су учествивала још три партнера, 
општина Рекаш из Румуније као Агенција за 
управљање енергијом Темишварског округа –АМЕТ, 
такође из Румунији и Регионални центар за 
друштвено – економски развој Банат. Идеја пројекта 
која је окупила ове партнере јесте допринос у 
одрживом економском развоју региона, кроз 

унапређење система јавног осветљења у 
прекограничном подручју, успостављањем 
заједничких стандарда у циљу повећања енергетске 
ефикасности и смањења загађења. 

Овим поводом одржана је Завршна 
конференција пројекта у Пландишту, у мотелу 
Платан. О пројекту, његовој реализаци и бенефитима, 
говорила је менџер пројектам Драгана Дорожан која 
је том приликом рекла да су партнери на пројекту 
покренули иницијативу за решавање проблема 
неефикасног система јавне расвете у својим 
срединама у јулу 2017. године. Кључни проблеми 
застарелости инсталираних система јавне расвете, 
доводили су до великог оптерећења општинских 

буџета и загађења животне средине емисијом CО2. 
Читав систем, у смислу развоја управљачког система, 
набавке и инсталације нове опреме је инсталиран и 
оствариле су се уштеде у буџету општине Пландиште 
до 70% у односу на предходне године, рекла је 
менџер пројекта, будући да је постављање расвете у 
Пландишту завршено крајем прошле године. Такође 
је речено да су партнери успели да реализују 
зацртане циљеве лкао што су: смањење негативне 
емисије загађења, уштеда новца у јавном буџету, 
коришћење обновљивих извора енергије и висок 
степен праћења уштеда енергије на годишњем нивоу. 
Са свим реализованим активностима, пројекат је 
допринео смањењу количине расипања електричне 
енергије на локалном нивоу и великој уштеди у 
општинским буџетима, као и подизању свести 
грађана о заштити животне средине и могућностима 
искоришћења обновљивих извора енергије. 
Председник општине, Јован Репац је поздрављајући 
присутне рекао да општину изузетно радује велика 

уштеда енергије и да ће се бенефити тек видети у 
наредној години. Представници партнера на 
проејкту, Rozalia Boldijar и Adrian Balaci су у вези 
са проејктом рекли да је у Румунији систем рада 
осветљења потвуна новина не само у Банату већ и у 
целој Румунији и да су пример добре праксе за земље 
Европске уније 

Што се тиче партнерства и „Паметних-смарт 
пројеката“, ово је први такве врсте који успешно 
завршен захваљујући ИПА програмима 
прекограничне сарадње уопште. 

Укупна вредност пројекта била је 
1.631.506,80 еура, од чега се 1.386.780,78 еура 
финансирано из ИПА средстава. Реализација 
пројекта трајала је 27 месеци (14.07.2017. – 
13.10.2019.). 

Завршна конференција је одржана и у 
партнерској општини Рекаш у Румунији где су 
резултати пројекта и бенефити представљени 
медијима и представницима јавних предузећа и 
осталих институција из ове партнерске општине. 
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Дан мађарске народне бајке, који се од 2005. 
године обележава поводом рођендана познатог 
мађарског књижевника, публицисте и једног од 
ставаралаца мађарске дечије књижевности, Бенедек 
Елека, обележен је и у Јерменовцима. У сарадњи 
Омладинског Клуба из Јерменоваца и Удружења 
просветних радника Мађара у Војводини 
организовано је такмичење за ученике основних 
школа. Ове године су у познавању бајки срећу 
окушали ученици из Дебељаче, Скореновца, 
Вршца и Јерменовца. Ученици су имали задатак да 
још код куће прочитају три познате мађарске бајке и 
на основу прочитаних решити тест, илустровати и 
драматизовати одређену бајку. У другом делу 
такмичења су следиле забавне игре за децу, као што 
су: загонетке, слагалице, лото, пронађи сакривену 
играчку, савладати препреке на путу у великим 
чизмама и слично. Такмичари су сваки задатак 
морали завршити у одређеном временском периоду 
под будним оком жирија, професорице мађарског 
језика у пензији, Виола Лујзе и ученице 
Зрењанинске Гимназије из Јерменовца Móric Tine. 
 Најуспјешнији ове године су били ученици из 
Дебељаче, припремила их је професорица 
мађарског језика, Zairi Györgyike. Друго и треће 
место припало је ученицима из Јерменоваца, са 
њима је обрадила бајке Мóрицз Елвира. 
Победницима су уручене дипломе и пакете са 

књигама и школским прибором. Остали учесници су 
примили захвалнице и слаткише. Након заслужене 
ужине деца су се освежила соковима које је 
обезбедио председник општине Пландиште, Јован 
Репац. 

 Деца су задовољно кренула својим кућама, 
богатија са искуством и мотивисани за даље читање. 
Можда би требали и ми одрасли да се угледамо на 
њих и прочитамо коју бајку за нас и за нашу децу. 
Бајка је вечна и поучна. У њој све морамо да 
заслужимо, ништа није лепо и добро само од себе. 
Јунак сам треба да пређе трновит пут, да би све што 
је око њега ружно претворио у лепо, добро и 
праведно.         

Омладински Клуб из Јерменоваца и Удружење просветних радника Мађара у Војводини организовали 

ДАН МАЂАРСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ У ЈЕРМЕНОВЦИМА 

Móricz Elvira 

 Овогодишња 
Дечија недеља 
обележава се од 7. 
до 13. октобра под 
слоганом “Градимо 
мостове међу 
генерацијам”. Како 
и свих година до 
сада, и ове године 

се обележавала у све три основне школе и у 
Предшколској установи “Срећно детињство” 
бројним спортским сусретима, ликовним 
радионицама, цртањем на асфалту, дечијом пијацом 
где су ученици продавали своје ручне радове, 
пријемима у Дечији савез и маскенбалом који увек 
буде посебна атракција. У школи у Маргити 
маскенбал се дочекује и припрема са великом 
пажњом и узбуђењем. Да се не понове 
прошлогодишње маскеи и са нестрпљењем да се 
сазна чија је маска била најуспешнија или 
најмаштовитија. О томе које су маске најуспешније 
одлучује жири у чијем саставу су представници 
месне заједнице, црквених одбора српске и 
румунске православне цркве, поштар и представник 
локалног медија. И ове године, Маргићани су били 
мотивисани и спремни да одмере снаге у 
оригиналности и маштовитости 
маски. Тако је било и ове године 
која се разликовала од ранијих по 
бројним наградама и пакетићима 
које су донатори обезбедили за сву 
децу из вртића школе, од првог до 
четвртог разреда. Како и сами 
чланови жирија кажу, најтеже је 
било видети тужне погледе маишана 

који би остали без награде. Пакетиће су донирали 
Емануел Згрђа, Маријан Богош, Димитрије Пасула, 
МЗ Маргита и Црквени одбори Српске и Румунске 
православне цркве. Ове годинетакмичили су се и 
малишани предшколског узраста. Последњи дан 
Дечије недеље за ученике у школи у Маргити био је 
намењен дружењу са члановима дечије радионице 
Народне библиотеке Пландиште, “Машта може 
свашта” и чла-
новима Удружења 
инвалида општине 
Пландиште. 
Општина Планди-
ште је и ове године 
обезбедила при-
годне пакете са 
дидактичким мате-
ријалом и играчкама, слатким и хигијенским паке-
том за децу са инвалидитетом, са посебним потре-
бама, за децу која су претрпела насиље, која су без 
родитељског старања и за децу чији су родитељи 
инвалиди. Укупно 75 пакета. Вредност сваког пакета 
била је 4.000 динара. Деци су пакете уручили 
представници Центра за социјални рад општине 
Пландиште. 

Дечја недеља обележава се у свету и код нас 
већ десетинама година, а одржава се 
сваке године у октобру са циљем 
скретања пажње јавности на децу и 
младе, односно на дете као носиоца 
права, на потребе деце у породици, 
друштву и локалној заједници, на 
њихово право да одрастају у што 
бољим условима, на једнаке шансе 
за развој и остварење потенцијала. 

Дечија недеља у општини Пландиште 

„ДА ПРАВО СВАКО - ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“ 
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 Зaхваљујући Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања и ГИЗ-у, 
Немачкој владиној агенцији за техничку подршку, 
општина Пландиште је једна од 15 општина из целе 
Србије и једина из округа Јужни Банат која ће бити 
део пројекта под називом „Услуге социјалне заштите 
за осетљиве категорије - техничка подршка“. У 
Пландишту је ових дана одржана прва радионица у 
вези са овим пројектом под називом „Развој 
социјалних усуга на основу потреба локалних 
заједница“. На радионици су, по позиву 
координатора овог пројекта, Татјане Ђорђијевски, 
учествовали представници све три основне школе, 
Предшколсе установе, Дома здравља, Дома за 
душевно оболела лица, Центра за социјални рад, 
Црвеног крста Пландиште, председник 
Интерресорне комисије и ресорних представника 
Одељења друштвених делатности. Радионицу су 
водиле Бранка Јеремић и Драгана Ђурић, чланице 
Агенције Vox Populi из Ужица. Радионици су 
присуствовали Душан Ћурчић, помоћник 
председника општине Пландиште и Александра 
Одавић Мак, начелница Општинске управе као и 
Ненад Гвозденовић, представник ГИЗ-а. На 
радионици, присутнима су представљени циљеви, 
планиране активности и очекивани резултати 

пројекта. Представљени су и налази пoчетне процене 
и мапирање услуга које ће бити успостављене или 
унапређене уз подршку Пројекта. Овим пројектом 
треба да се праве и успоставе реално одрживе 
услуге, не како је речено, да то буде само листа 
тешко остварљивих жеља. На радионици је 
представљена и методологија за израду 
Индивидуалног плана подршке израде, односно, за 
израду првог нацрта. 
 Ненад Гвозденовић је о пројeкту рекао да је 
на препоруку ресорног Министраства, стручна 
комисија за одабир општина које ће бити део 
пројекта, у марту ове године обишла 39 општина у 5 
округа (Јужнобанатском, Сремском, Колубарском, 
Мачванском и Златиборском) и на основу интервјуа 
који су рађени у тим општинама комисија је 
изабрала 15 општина са којима ће се пројекат 
реализовати. Једна одових је и општина Пландиште. 
 Општина је у обавези до 20. новембра 

дефинише кoје ће услуге социјалне заштите бити део 
Пројекта и да ли ће се увести нека нова или ће се 
подржати у унапредити нека постојећа. Ове услуге 
ће бити дефинисане Индивидуланим планом 
подршке, односно Нацртом индивидуалног плана 
подршке. Пројекат је почео октобра 2019. и траје 
годину дана. Општина Пландиште у пројекту 
учествује у финансијском делу док Министарство и 
ГИЗ пружају техничку подршку.     Г.Р. 

РАДИОНИЦА ЗА НОВИ ПРОЈЕКАТ КОЈИ ЋЕ ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ РЕАЛИЗОВАТИ 

„УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСЕТЉИВЕ КАТЕГОРИЈЕ“ 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗУК „НИКОЛА ТЕСЛА“ ПЛАНДНИШТЕ 
УСПЕШНО ЗАВРШЕН 17. ФЕСТИВАЛ “КРАЈИШКИ БИСЕРИ“ 

У организацији Завичајног удружења Крајишника „Никола Тесла“ из Пландишта а под 
покровитељством општине Пландиште, Покрајнског секретаријата за регионални развој, међурегионалну 
срадњу и локалну самоуправу и ресорног министарства  успешно је одржан 17. фестивал крајишких 
изворних песама „Крајишки бисери“. 

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 који 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“. Први глас у песми био Марко Нишић из Велике Греде. У име организатора, 
поздравну беседу одржао је Никола Везмар, председник Завичајног удружења Крајишника „Никола Тесла“. 
Који је званично отворио овогодишњи Фестивал. Установљена програмска концепција фестивала састоји се 
из такмичарског и ревијалног дела. У такмичарском делу свака група представила се са по једном изворном 
песмом. Овај део програма пратио је стручни жири, ове године у шесточланом саставу: Сања Радиновић, 
професор на Факултету музичке уметности у Београду, Марија Вуковић, дипломирани етномузиколог и 
музички уредник на Радију Београд, Марија Витас, музички уредник на Радиију Београд, Добривоје 
Павлица, доајен личког и крајишког певања, Милан Вашалић, инструментални солистна на диплама  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. 
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НА ОВОГОДИШЊЕМ ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ У РВАЊУ СЛОБОДНИМ СТИЛОМ 
СТРАХИЊА БРЕКИЋ, ВЕЛИКА БРОНЗА У КАТЕГОРИЈИ ДО 97 КИЛОГРАМА 

 
Ових дана Пландиште и Општинска управа Пландишта поносни су 

на велики спортски успех Брекић Страхиње који је на Државном 
првенству у рвању слободним стилом, које је одржано септембра месеца у 
Чачку, постигао велики успех у категорији до 97 килограма, и освојио је 
бронзану медаљу. 

Страхиња је по занимању дипломирани правник и ради у 
Општинској управи општине Пландиште. Члан је Рвачког клуба „Нови 
Сад“ од 2013. године. Овим борилачким спортом почео је да се бави из 
хобија и неочекивано брзо заволео је овај спорт и пожелео да се и сам 
бави рвањем. Било је то велико изненађење за многе који га познају па и 
за његову породицу, пошто је до тада Страхиња активно тренирао фудбал. 

Рвањем је почео да се бави при крају студија, у 22-ој години и то 
уз подршку Зорана Мајкића, тренера Карате клуба „Агробанат“ 
Пландиште који је на основу свог дугогодишњег искуства препознао све 
квалитете и предиспозиције за бављење овим борилачким спортом. Све је 
почело у Рвачком клубу „Нови Сад“ где су га дочекали и прихватили 
тренер, Валдемар Штајер и главни тренер, Александар Јованчевић, 
вишеструки прваци државе у рвању и велики стручњаци у овој грани 
спорта. Они су га и научили основним корацима и тактикама које би један 
рвач требало да зна о овом спорту. Након завршетка студија, Страхиња се вратио у Пландиште где је 
засновао породицу. Иако далеко од клуба, са новим обавезама, Страхиња не одустаје од рвања, напротив, 
како каже, ово му је велики подстрек за даљи рад и напредовање, што је и доказао на недавно завршеном 
Државном првенству. Све је могуће када постоји велика жеља, упорност и љубав према спорту. И поред 
свих обавеза, успева да буде свестран на послу, да се бави воћарством, да увече редовно тренира и 
наравно, да притом не запостави породицу, сина Луку и супругу Јасмину. 

Страхиња захваљује на подршци својој породици, тренерима, Рвачком клубу „Нови Сад“, 
момцима са којима тренира у Пландишту, а посебно Зорану Мајкићу који га је припремао за ово 
првенство и који му је омогућио да свакодневно тренира у просторијама Карате клуба у Пландишту. 

У изузетно јакој конкуренцији, на Државном првенству у Чачку ове године успео је да освоји 
бронзану медаљу, након 4 врло јаке борбе и на тај начин је потврдио континуитет у постизању успеха и 
освајању медаља на великим такмичењима, обзиром да је прошле године био вицешампион и окитио се 
сребрном медаљом. За Страхињу и ова медаља сија као злато и велики је подстрек за даљи рад и 
напредак, јер како каже само јака воља и велика упорност доноси и велике резултате.                      Игор Ђ. 

С Т Р А Н А  7  

 Након такми-
чарског дела, групе су се 
представиле са по још 
једном песмом у 
ревијалном делу. Три 
првопласиране групе 
награђене су прести-
жним наградама: зла-
тним, сребрним, одно-
сно бронзаним симбо-
лом фестивала, великом 
дипломом за певачку 
групу, а сваки члан 
групе добио је по малу 
диплому и личку капу са 
извезеним симболом 

Фестивала.  
 По оцени жирија, титулу победника 17. фестивала „Крајишки бисери“ понела је Мушка певачка 

група КУД „ Банија“ из Београда. Друго место освојила је Мушка певачка група „Перућичани“ 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 Душан Ћурчић, 
помоћник председника општине Пландиште 

У ревијалном делу наступила су певачка група „Сретењске зоре“ из Аранђеловца и два 
фолклорна ансамбла: КУД „Младост“ из Велике Греде и КУД“Вук Караџић“ Пландиште. Атракција 
овог дела Фестивала, без сумње је био Милан Вашалић, инструментални солиста на диплама.              Г.Р. 
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 Фудбалери Хајдучице освајачи су Купа на територији општине Пландиште и 
на тај начин поновили су успех из претходне три године. 
 У овогодишњем Куп такмичењу учешће је узело само два клуба: 
"Младост" (Велика Греда) и "Хајдучица" (Хајдучица).  

Финална утакмица по традицији одиграна је Пландишту.  
У изузетно лепом амбијенту, уз 
фер и коректно понашање свих 
актера, резултатом 4:1 славио је 
бољи тим који је тиме и потврдио 
улогу изразитог фаворита. 
   Признања финалистима као и 
пехар капитену победничке екипе уручио је председник 
Фудбалског савеза општине Пландиште Милорад 
Стоилковски.                          puggia 

КУП ОСТАЈЕ У ХАЈДУЧИЦИ  

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 
 
 Трка „За срећније детињство” је најмасовнија и најшире 
прихваћена рекреативно-хуманитарна активност Црвеног крста 
Србије коју Спортски савез општине Пландиште и Црвени крст 
Пландиште традиционално реализују већ дуги низ година. Учешћем 
у овој трци деца и млади сваке године показују своје опредељење ка 
здравом начину живота и највишим хуманим вредностима. 
  Акција са слоганом "Имамо циљ - дођи на старт" реализована 
је у оквиру Дечје недеље 09-ог октобра на отвореним школско-
спортским теренима у Старом Лецу и фудбалском игралишту       
ФК "Хајдучица" у Хајдучици а обухватила је 38 ученика нижих разреда (I-IV) односно 34 дечака и 
девојчица од V до VIII разреда ОШ "Јован Јовановић Змај".  

 У такмичарском делу укупно је одржано десет трка, пет у 
мушкој и пет у женској категорији. Код девојчица највише успеха су 
имале: Милица Ђокић (Стари Лец), Нађа Глигорић, Дајана 
Оравец, Милена Ђокић и Сара Николовски. Прва места у мушкој 
конкуренцији су заузели: Алекса Њари (Стари Лец), Михајло 
Николовски, Денис Демше, Лука Течи и Страхиња Глигорић. 
 На самом крају, као посебна атракција, одржане су трке 
ревијалног карактера у којима су учествовали малишани из вртића и 
деца предшколског узраста. 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 

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - НОВЕМБАР 
 

 
ФУДБАЛ  

Војвођанска лига - Исток 
09.11.2019. 13:00h  Пландиште: Слога  – Кикинда 1909 (Кикинда) 
23.11.2019. 13:00h  Пландиште: Слога  – Јединство (Нови Бечеј) 

ФУДБАЛ 
Прва ЈБПФ лига 

10.11.2019. 13:30h  Хајдучица: Хајдучица  – Црвена звезда (Павлиш) 
24.11.2019. 13:00h  Хајдучица: Хајдучица  – Раднички (Баранда) 

ОДБОЈКА 
Регионална лига/Јужни Банат - Пионирке 

16.11.2019. 12:00h  Пландиште: Пландиште  – Раднички (Ковин) 
23.11.2019. 12:00h  Пландиште: Пландиште  – Одбојка 013 (Панчево) 


