
 

Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Д В О Б Р О Ј  1 0 4 / 1 0 5 . Г О Д И Н А V I I ,  1 9 .  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 9 .  

наставак на стр. 2. 

МИНИСТАР НЕДИМОВИЋ ПОНОВО У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

У ПОСЕТИ ФИРМИ БИРО АГРАР ЈЕРМЕНОВЦИ 

 

Након последње посете општини 
Пландиште, непуна четири месеца касније, 
Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, 
водопривреде и шумарства, поново је био у посети 
општини Пландиште. Овога пута посетио је 
пољопривредне произвођаче који се баве 
производњом ратаских култура. Прво је у пратњи 
функционера општине Пландиште обишао фирму 
Биро Аграр у Јерменовцима где је на радном 
доручку имао сусрет са једним бројем коопераната 
фирме из Јерменоваца и са млађим 
пољопривредним произвођачима из окружења. Том 
приликом је рекао да је његов циљ да поразговара 
људима који се баве пољопривредом, да чује како 
мере ресорног министарства финцкционишу на 
терену и да ли треба нешто да промени Министар 
Недимовић је у задња 4 месеца обишао преко 200 
села на простору Баната и Западно Бачког окуга. 
Било је ту и добрих идеја 
од којих су неке уграђене у 
Програм мера за 2020. 
годину. 

- Мени је јако 
важно што је у 
Јерменовцима покренута 
тема производње на 
кућном прагу. Крајем 
децембра биће усвојен 
правилник за ту прераду - 
рекао је министар 
Недимовић. Иначе, у 21 
веку, пољопривреда Ср-
бије треба да се развија на 
та четири постулата, на 

дигитализацији, кома-сацији, електрификацији и на 
наводњавању. 

Домаћин, Чаба Биро прати све актуелне 
конкурсе јер се на општинском сајту објављују и 
покрајнски и конкурси ресорног министарства. Ове 
године добили су од мађарске владе средства за 
куповину система за наводњавање који желе да 
прошире У плану је да у скорије време подигну и 
силос на био масу. 

- Хоћу да идемо напред, да унапредимо 
своје газдинство и да својим кооперантима 
омогућимо лакшу производњу. Ово је сојарски крај 
и ми производимо поред соје која је главна и 
пшеницу, кукуруз, јечам и сунцокрет. Ми желимо 
да радимо две жетве, семенску производњу, зато 
уводимо наводњавање и желимо да систем 
поставимо на већу површину. Сматрам да је боље 
радити мању површину земље али да је квалитерно 
урађено - изјавио је млади Биро. 

Општина Пландиште је мала и као таква 
има ограничене капацитете да помогне своје 
пољопривредне произвођаче, али оне капацитете 
које има троши максимално да би помогли сваком 
пољопривреднику, рекао је председник општине, 
Јован Репац приликом посете министра 
Недимовића. Председник је захвалио за поновни 
долазак у општину Пландиште и најавио обилазак 
пољопривредних газдинстава Милка Спреме у 
Великој Греди и у АД „Хајдучица“ у Хајдучици. 
Председник је похвалио Чабу Биро који редовно 
аплицира на конкурсима и позвао и остале 
пољопривреднике да следе његов пример. 
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ИЗВЕШТАЈ СА 132. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2020. 

У петак, 13. децембра у Пландишту је 
одржана 132. седница Општинског већа општине 
Пландиште. На дневном реду седнице којом је 
председавао председник Општине, Јован Репац 
било је укупно 35 тачака. 

После усвајања записника са 130 и 131. 
седнице Општинског већа Општине Пландиште 
већници су прво разматрали и утврђивали Предлог 
Одлуке о буџету oпштине Пландиште за 2020. 
годину. У оквиру ове тачке jе речено да је Буџет био 
постављен на сајт како би грађани могли да га 
коментаришу и да је организован и округли сто који 
нико није посетио. Буџет општине Пландиште за 
наредну годину је инвестициони и пројектован на 
укупно 550 милона 203 хиљаде 123 динара. 
Сугестије за измене имао је Центар за социјални 
рада општине Пландиште. Корекција је било и код 
Општинске управе општине Пландиште. Након тога 
је усвојен Предлог Одлуке о 
контроли пријема и реализације 
донација општине Пландиште. У 
оквиру ове тачке је речено да се 
овом Одлуком уређују начин, 
поступак и контрола пријема и 
реализације донација општине 
Пландиште, као наменског беспо-
вратног прихода. Донација 
подразумева донацију, хумани-
тарну помоћ, поклон и друга 
бестеретна стицања који 
представљају наменски беспо-
вратни приход општине План-
диште који се остварује на основу 
писаног уговора између даваоца и 
примаоца донације. 

На дневном реду били су и 
предлози из области комуналних 
услуга попут Одлуке о обављању 
делатности димничарских услуга, 
Одлуке о измени Одлуке о 
сахрањивању и гробљима, Одлуке о измени Одлуке 
о обезбеђивању јавног осветљења, Одлуке о измени 
Одлуке о јавним паркиралиштима и Одлуке о измени 
Одлуке о обављању делатности зоохигијене. 

 Већници су на последњој, 132. 
седници разматрали Годишњи програм пословања 
ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину а након тога 
су утврђивали Предлог Решења о давању 
сагласности на Годишњи програм пословања У 
оквиру ове тачке је речено да ЈП има специфичну 
фукцију у оквиру остваривања јавног интереса 
јединице локалне самоуправе. За 2020. годину 
укупно планирани приходи су у висини од 
266.500.000,00 динара, 19.700.000,00 од оснивача и 
246.800.000,00 планирани проходи без оснивача. 

Након тога разматран је Програм рада 
Историјског архива Бела Црква за 2020. годину и 
утврђен Предлог Решења о давању сагласности на 
Програм рада, План и програм рада и Финансијски 
план Културно образовног центра „Вук Караџић“ 

Пландиште за 2020. годину и утврђен  Предлог 
Решења о давању сагласности на План и програм 
рада и Финансијски план. На дневном реду 132. 
седнице Општинског већа је било разматрање 
Програма рада и Финансијског плана Народне 
библиотеке Пландиште за 2020. годину. У вези са 
овом тачком је речено да новина у функционисању 
Билиотеке, нова, електронска база података што ће 
од нове године омогућити корисницима да имају 
приступ дигиталним књигама које 10-струко 
надмашују број књига у пландиштанкој библиотеци. 

Већници су једногласно утврдили Предлога 
Решења о давању сагласности на Програм рада и 
Финансијски план. Већници су једногласно усвојили 
и Програм рада и Финансијски план Дома здравља 
„1. Октобар“ Пландиште за 2020. годину. У вези са 
овом тачком, известилац је најавио реализацију 
пројекта ресорног министарства који се тиче лечења 

популације старих у малим 
срединама у којима лекари ређе 
излазе, попут Банатског Соколца, 
Марковићева, Дужина и Купиника. 
Известилац је тражио подршку 
Локалне управе да се медијски 
подржи и промовише овај 
пројекат. 
 На последњој седници 
Општнског већа разматран је и 
усвојен  Програм рада и Финан-
сијски план Центра за социјални 
рад Пландиште за 2020. годину. У 
вези са овом тачком, речено је да 
ће наредне године Центар добити 
возило за превоз инвалидних лица. 
Једногласно је усвојена и Основа 
програмских активности и Финан-
сијског плана Црвеног крста 
Пландиште за 2020. годину а након 
тога су разматрани  Финансијски 
планови за 2020. годину Основне 

школе „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Основне 
школе „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и 
Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште. 

Већници су разматрали и једногласно 
усвојили и План рада и Финансијски плана за МЗ 
Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ 
Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ 
Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ 
Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ 
Хајдучица. 

На 132. седници Већа једногласно је утврђен 
и Предлог Решења о образовању координационе 
комисије за координацију инспекцијског надзора 

пословима из изворне надлежности општине 
Пландиште. 

Претпоследња и последња тачка су Захтеви и 
молбе грађана, удружења и других правних лица и 
текућа питања.           Г.Р. 
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СВЕТИ ВРАЧИ У ДОМУ ЗДРАВЉА У ПЛАНДИШТУ 

            СВЕЧАНО И РАДНО 
 На Свете враче, Дан Светог Козме и Дамјана, у Дому здравља „1. 
Oктобар“ у Пландишту и ове године, у присуству лекара и осталих 
запослених као и гостију, свечано је обележена Слава лекара. Резидбу колача 
обавио месни парох, протојереј Недељко Јанковић а кум Славе и ове године 
је био директор Дома, др Драго Божић, заједно са својим колегама. И ове 
године, сви присутни лекари и медицинско особље било је на својим радним 
местима која су напустили само толико да би присутвовали резидби колача.  

Поводом Славе, директор Дома здравља је рекао да би волео да Слава буде што више прихваћена и 
да следеће године, на резању славског колача буде више колега, 
здравстевних радника и запослених. Резидби колача присутвовали су и 
функционери општине Пландиште, председник Општине, Јован 
Репац са замеником, Гораном Доневским, начелница Општинске 
управе, Александра Одавић Мак, секретар, Золтан Ковач, директор 
КОЦ-а „Вук Караџић“, Мирослав Петровић, комадир Ватрогасне 
јединце Пландиште, Дејан Велевски  и остали гости. 

Крај новембра и све до средине децембра 
изузетно је погодно време било за последње 
чишћење зелених површина и уређње паркова пред 
најаву промене времеских услова. Управо због тога 
Општински одбор Српске напредне странке 
Пландиште организовао и успешно спровео 
чишћење парка у Расаднику у Пландишту прву 
еколошку акцију а само пар дана касније је са својим 
активистима садила саднице сибирског бреста у 
Банатском Соколцу. На дан чишћења парка у 
Расаднику председник општине, Јован Репац је 
рекао да су тога дана функционери Српске напредне 
странке и функционери који обављају јавне 
функције изашли на терен да очисте и уреде парк. - 
Ми смо данас одлучили да после нашег радног 
времена издвојимо сат и по, два, колико је потребно 
да се уреди овај парк, да буде како треба, видите да 
има доста грања и смећа. Наши активисти, у ствари 
функционери, су задовољни што смо осмислили 
овакву акцију и заиста им није било тешко да се 
данас појаве и помогну свим овим суграђанима. 
Суштина је да се очува животна средина и не само 
кроз ово чишћење, већ и да се редовно одржавају те 
површине - рекао је председник општине, Јован 
Репац. 

Председник је већ тада највио акцију садње 
дрвећа на више локација на територији општине 
Пландиште где ће укупно бити засађено 150 садница 
сибирског бреста. Уједно је позвао све грађане који 
су вољни да помогну да им се придруже. Такође је 
рекао да је циљ акције да свака успе и да се прими. 

Заједно са активистима Српске напредне 
странке и функционерима општине Пландиште био 
је и Марко Попадић, генерални директор ЈКП 
„Градска чистоћа“ Београд који је у вези са акцијом 
рекао да очување животне средине и планете треба 
да буде свима један од главних циљева. За сваку 
похвалу је акција коју је организовало руководство 
општине Пландиште на челу са председником, 
Јованом Репцем и свим јавним функционерима како 
они брину о заштити животне средине и уређењу 
парка у Расаднику. Попадић је рекао и да треба да се 
пробудили свести и код осталих суграђана како би 
више водили рачуна и чували ову планету јер 
резервне немамо. ЈКП „Градска чистоћа“ Београд ће 
у наредном периоду у виду донације комуналне 
опреме која може да буде од користи ЈП „Полет“ 
Пландиште помоћи  Општину. 

На акцији чишћења парка у Расаднику био је 
и Милан Селаковић, директор ЈП „Полет“ 
Пландиште. Том приликом Селаковић је изјавио да, 
без обзира на то када су прогнозирани снег и 
мразеви, законска обавеза општине Пландиште је 
била да повери некоме повери послове зимског 
одржавања путева. - Ове године је то ЈП „Полет“ 
Пландиште, тако да смо ми од 15. новембра спремни 
за све зимске изазове. Имамо 3 трактора са даском, 
један крамер, булдожер од 22 тоне. На овим 
пословима, у сменама, радиће 9 радника. Набвљена 
је со тако да спремни дочекујемо могућа захлађења – 
рекао је Милан Селаковић. 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА У ПЛАНДИШТУ 

ДВЕ ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ У РОКУ ОД НЕДЕЉУ ДАНА 

Г.Р. 
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ“ 

ЈОШ ЈЕДНО УСПЕШНО ВЕЧЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
 
 Захваљујући пројекту са којим је конкурисало код 

Покрајинског секретаријата образовање, прописе, управу и 
националне мањине,  

 Удружење македонске националне заједнице 
„Македонски бисери“ су и ове године у сали биоскопа „Авала“ у 
Пландишту организовали још једну успешну манифестацију под 
називом „Вече међунационалне толеранције“. Учесници ове 
манифестације која се другу годину одржава 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 рецитатори који су 
одрецитовали по једну строфу песме Живка Стојановског, на језику своје националне заједнице. Затим је 
уследило представљање сваке заједнице посебно. За удружење „Македонски бисери“ наступала је њихова 
певачка група, рецитатоти и драмска секција која је наступала заједно са ученицима ОШ “Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште као и КУД “Вука Караџић“ Пландиште. Мађарску националну заједницу 
представљале су  изузетне вокалне солосткиње Нађ Ела и Ева у оквиру удружења „Јавно образовање“ 
Јерменовци, Словачку националну заједницу представили су чланови КУД-а “Братство“ из Хајдучице, 
певачка и фоклорна група. Ромска национална заједница представила се рецитацијам и увек атрактивним 

ромским играма које су извели чланови Плесне групе Рома 
Пландиште док су румунску националну заједницу 
представљала три ученика ОШ „Доситеј Обрадовић“ Одељење 
у Барицама, Сабина и Габриела Никола и Даниел Неда. 
Вече међунационалне толеранције организовано је захваљујући 
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 
националне мањине који је финансирало пројекат који је са 
успехом завршен.            Г.Р. 

МОТОКЛУБ „ПАНОНСКИ ГУСАРИ“ ПЛАНДИШТЕ 

БАЈКЕРСТВО, ВИШЕ ОД ДРУГАРСТВА 
 

У свом годишњем Плану и програму рада Мотоклуб 
„Панонски гусари“ који је основан пре осам 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. У току 
године организују 2 сусрета и дружење са представницима 
мотоклубова са којима сарађују. Једно дружење је током Rock Village
-a у Банатском Соколцу, друго је крајем године у новембру, у 
Пландишту. Крајем године организују дружење, популарно звано 
Мотожурка када редовно сумирају резултате уз дружење, које желе 
да гостима остане у што дужем сећању. Углавном су то клубови код којих и они одлазе 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 председника мотоклуба из Дете, пландиштански 
бајкери су њихов узор и најбољи пријатељи. На мотожуру у Пландишту, као и сваке године до сада, и ове је 
било много гостију међу којима су били и бајкери из бивших република СР Југославије и више од 20 гостију 
из братске Дете у РО. На овогодишњем мотожуру био је званични пријем бајкера у Клуб, тако што су им 
били уручени кожни прслуци са њиховим именима. Охрабрује чињеница што међу новим чллановима има 
велики број младих. Такође, прикупљана су средства за лечење трогодишње Петре Ђорђевић из Банатског 
Новог Села. Захваљујући Корсарима из Дете који су приложили око 12.000,00 динара донације, за малу 
Петру је сакупљено око 20.000 динара. Леп гест “Панонских гусара“ вредан похвале.             Р.Г. 
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АКТИВ ЖЕНА „ГРЕЂАНКА“ 
СА НАЈВЕЋИМ ПОШТОВАЊЕМ ЗА „ВАВЕДЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ“ 

Актив жена, „Гређанка“ из Велике Греде у присуству већег броја 
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 
председница Актива жена „Гређанка“, Нада Милановић. 

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. Председница је захвалила свим гостима који су заједно са члановима Актива жена “Гређанка” 
прославили њихову Kрсну славу. Што се тиче активности која је обележила годину која је на измаку, за овај 
Актив је то била прва „Штрудлијада“ коју су организовале. Кажу, и оне су желеле да имају једну кулинарску 

манифестацију па су се опробале са овом. Очекују да и следеће године 
организују „Штрудлијаду“ на којој ће пред жири бити много више штрули. 
Овога пута, најбоље штрудле имале су: Божана Ћалић и Славица Миљковић 
из Пландишта (2. и 3. место) и Олгица Бакић из Велике Греде (1. место). 
 На прослави најзначајнијег дана Актива било је и 14 гостију из Дете у 
Румунији и функционери општине Пландиште, председник општине Јован 
Репац, помоћник председника Душан Ћурчић, председник СО Пландиште, 
Ендре Сабо и заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић. 

УОЧИ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРАЗНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКА ПРИРЕДБА ШКОЛЕ И КУД-А У МАРГИТИ 

КУД „ДУКАТИ“ из 
Маргите, од своје прве године 
оснивања и рада, крајем 
године, у децембру редовно 
оеганизује своје годишње 
концерте на којима сумира 
годину коју оставља за собом. 
Редовно, на таквим 
концертима позивани су и 
гости. 

Ове године је концерт 
организован као Заједничка 
приредба КУД-а „Дукати“ и ученика Основне школе 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште, одељење у 
Маргити са децом из предшколског одељења ПУ 
“Срећно детињство“ Пландиште. Заједничка 
приредба је резултат велике жеље наставника и 
професора школе, родитеља деце, руководства МЗ 
Маргита и наравно руководства КУД-а “Дукати“ из 
Маргите, да уочи божићних и новогодишњих 
празника сва деца добију пакетиће. Идеја се допала 
свима и кренуло се по оној  народној, “речено, 
учињено“. Поред помоћи родитеља и новца који је 
сакупљен продајом дечијих радова на скоро 
одржаној Дечијој пијаци у Маргити, организатори 
ове приредбе кренули су у потрагу за недостајућим 
средствима. Како кажу, то никад није лако али ако су 
људи сложни, све се лакше одради. Тако је било и у 
акцији куповине новогодишњих паетића за све. Од 
сакупљеног новца купљено је 
скоро 90 пакетића који су 
након последње тачке коју су 
на Заједничкој приредби 
извели намлађи, ученици 
предшколског узраста из 
Маргите који су својим 
наступом уједно позвали 
Деда Мараза да им подели 
пакетиће, уследила је и 
званична подела пакетића 
свој деци. На сцени сале 

Ловачког дома, поред  
извођачког и млађег ансамбла 
КУД-а, прилику да покажу шта 
знају добили су сви ученици, 
тако је многобројна публика 
имала прилику да види хор, 
један хумористички приказ 
даривања поводом Божића и 
Нове године, тачку модерног 
плеса и успешне младе 
рецитаторе. 
Иначе, овим концертом КУД 

“Дукати“ је обележио 19 година од оснивања и 
континуираног, успешног рада. По речима 
кореографа, Зорана Димковића који је од оснивања 
са њима, КУД „Дукати“ није пропустио ниједу 
годину да својој верној публици не поклони 
Годишњи концерт где приказују све што су урадили 
током године али и најуспешније кореографије у 
њиховој биографији. Кажу, маргитска публика која 
препознаје добру игру и несебично је награђује 
богатим аплаузима, засигурно заслужује. Мото и 
овогодишњег концерта је био је да „На млађима свет 
остаје“ јер је у мањим општинама ако је немају 
средњу школу ни факултет, судбина фоклорних 
ансамбала иста, полако осипање по одласку играча 
на даље школовање. У суботу, 24. новембра на сцени 
Дома културе у Маргити сваки наступ је био 
надахнут, одигран срцем и награђен аплаузом. 

Концерт су пратили верна 
публика, функционери 
општине Пландиште, Јован 
Репац, председник општине, 
Душан Ћурчић, помоћник 
председника и Владан 
Младеновић, заменик 
председника СО Пландиште, 
месни парох, Немања 
Џамбић са својим гостима и 
остали.                      

Г.Р. 
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ПОСЛЕДЊА АКЦИЈИА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ OВЕ ГОДИНЕ 
ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ 

 У последњој, овогодишњој 
акцији доборовољног давања крви која 
је одржана у организацији Црвеног 
крста Пландиште са Заводом за 
трансфузију крви Војводине из Новог 
Сада, по речима организатора и 
представника Завода, одзив давалаца је 
био задовољавајући, онакав како је био 
и најављен. 
 Наиме, Акцији се укупно 

одазвало 60 лица од којих је 4 било одбијено. Крв је дало 56 давалаца, од чега је 
11 жена и 1 особа (такође жена) је била прводавалаца. По броју одазваних лица, 
акција је била добра, оцењују организатори будући да је започела ујутро у 900 сати 
и трајала до 1200 сати. У овој акцији су учествовали и општински функционери, 
председник Општине, Јован Репац и помоћник председника, Душан Ћурчић. 
Редовни даваоци су и запослени у Црвеном крсту Пландиште.   Г.Р. 

У ЧАСТ СОЛУНЦИМА У ХАЈДУЧИЦИ ПРИКАЗАН ФИЛМ 

„СРПСКИ ДОБРОВОЉЦИ ВЕЛИКОГ РАТА 1914-1918“ 

 У Хајдучици је пре извесног времена, у 
манастиру светих архангела Михаила и Гаврила, 
поводом сто једне године пробоја Солунског фронта и 
ослобађања Србије у Првом светском рату, одржано је 
приказивање филма „Српски добровољци Великог 
рата 1914-1918“ (Споменици Српским добровољцима 
Великог рата). 
 Овај филм је преко лета 2019. године 
реализовало Удружење ратних добровољаца 1912-
1918 њихових потомака и поштовалаца "Обилић 1912-
1918" – Нови Сад. 
 У филму је било речи и о досељавању српских 
добровољаца и формирању колонија у Банату. 

Најинтезивније досељавање је било од 1921 до 1923 године. 
Поздравну реч дала је монахиња Лидија из манастира светих архангела Михаила и Гаврила у 

Хајдучици. 
Водитељ програма је био Дарко Милојковић - 

председник Удружења ратних добровољаца 1912–
1918, њихових потомака и поштовалаца „Обилић 1912
-1918“ Нови Сад. 

У уметничком делу програма наступиле су 
монахиње манастира Хајдучица. 

Организатори догађаја су су били манастир 
светих архангела Михаила и Гаврила у Хајдучици и 
 Удружење ратних добровољаца 1912-1918 
њихових потомака и поштовалаца „Обилић 1912-1918 
“ Нови Сад.    Д.М. 

У КОЦ-у „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

„ЛЕОНТИНА И ТАЛЕНТИ“ 
 
У организацији КОЦ-а “Вук Караџић“ Пландиште а под 

покровитељством Општине Пландиште, средином децембра (11.12.2019. 
године) у сали биоскопа у Пландишту одигран је Дечији новогодишњи 
програм под називом "Леонтина и таленти". Пред препуном салом 
биоскопа у Пландишту, позната певачица Леонтина Вукомановић, 
композиторка, текстописац, диригент и оснивач дечијег хора “Чаролија” 
и деца из све три основне школе и предшколске установе „Срећно 
детињство“, са територије општине Пландиште, певали су, играли и рецитовали и сви заједно уживали. Био 
је то дан, по речима деце која су пратила програм, који ће памтити као јако леп дан. 

Организатор ове музичке приредбе, као и сваке године, примерено у знаку предстојећих празника, 
полако али сигурно уводи најмлађе у атмосферу божићних и новогодишњих празника. 
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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 
ИЗВИЊАВАМО СЕ ЗБОГ КАШЊЕЊА РАЧУНА ЗА НОВЕМБАР 2019. КОЈИ СУ ПОСЛАТИ ПО-ЧЕТКОМ 
ДЕЦЕМБРА, ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПЛАНДИШТЕ, ДОМАЋИНСТВА. 

КАШЊЕЊЕ РАЧУНА НИЈЕ ПРОУЗ-РОКОВАНО НАШОМ КРИВИЦОМ А ВАШОМ ЈОШ МАЊЕ. 
ВИ МОЖЕТЕ ПЛАТИТИ РАЧУН НА ШАЛ-ТЕРУ ПОЛЕТА, ГДЕ ЋЕ ТЕ ДОБИТИ НОВИ РАЧУН. 
МИ ВАС МОЛИМО ДА ТАКО ПОСТУПИТЕ КАКО БИ ЈП „ПОЛЕТ“ НА ВРЕМЕ ОТПЛАТИО ДУГ 

ЗА НОВЕМБАР 2019. ПРЕМА СРБИЈА ГАСУ. 
ИАКО НИСТЕ ДОБИЛИ РАЧУН, ВАША ОБАВЕЗА ЈЕ ДА СЕ ИНТЕРЕСУЈЕТЕ ЗА ВАШ ДУГ И 

ИЗМИРИТЕ ГА ПРЕ НОВОГ ЗАДУЖЕЊА, КАДА ПОЧИЊЕ ДА СЕ РАЧУНА КАМАТА И ГОМИЛА ВАШ 
УКУПАН ДУГ.                       

                ДИРЕКТОР ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

          У организацији 
Удружења Инвалида 
рада општине План-
диште, успешно је 
одржана 15 по реду 
гастрономско кули-
нарска манифеста 
ција под називом 
„Нај пита“. Једна од 
редовних активности 
овог Удружења које 
је једно од најак-
тивнијих у општини 
Пландиште, свакако 
је „Нај пита“ на коју 
су посебно поносни, 
рекла је Славица 

Цветићанин, председница Удружења инвалида рада 
општине Пландиште. Као и ранијих година и ове 
године, пропозиције су дозволиле такмичење како 
сланих тако и слатких пита. Такмичиле су се пите 
које су стигле не само из Баната и Војводине већ и 
из Румуније. Већ седам 
година, захваљујући 
општини Пландиште, 
Удружење има сарадњу 
са Асоцијацијом пензи-
онера „Сениори“ из Дете 
у Румунији који су и ове 
године присутвовали 
„Нај пити“. Гости из 
Румуније учествовали су 
и у такмичарском делу. 
О најбољим питама у 
Пландишту, којих је ове 
године у званичној 

конкуренцији било 
43, одлучивао је 
жири у саставу: 
председник Атина 
Чејић из Павлиша и 
чланови, Светлана 
Весић из Дете и 
Божидар Фехер из 
Планди-шта. Кажу 
да је жирирање било 
тешко јер су све 
пробане пите биле 
укусне. Ипак, жири 
је одлучио да је 
најбоља била пита 
Мире Павловски из Пландишта, друго место је 
освојила пита која је стигла из Дете (РО) коју је 
направила гошћа Ана Стоику. Треће место такође је 
припало гошћи, Радинки Иванишевић из Сечња. 
Поред бројних удружења инвалида рада, пензионера 
и актива жена гости манифестације били су и 
представници Локалне самоуправе, Јован Репац, 

председник општине 
Пландиште, Душан 
Ћурчић, помоћник 
председника и Владан 
Младеновић, заменик 
председника Ску-пштине 
општине План-диште. 
Присутне госте је 
поздравио председник 
Општине који је рекао да 
ће Општина и даље 
подржавати и овакве 
видове дружења и 
сарадње.                         
             Г.Р. 
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Ослањање на сопствени играчки кадар, што 
бољи резултати и промовисање младих играча били 
су основни циљеви ФК "Слога" из Пландишта за 
сезону 2019/2020. 

Општи утисак је да се пландиштанци све 
боље сналазе у односу на претходне дебитантске 
сезоне. Одлични резултати, са максималним 
учинком на домаћем терену, су их сасвим заслужено 
сврстали на деобу петог места и то је уједно најбољи 
пласман клуба у овом рангу такмичења. Са новим-
старим тренером Познић Радованом фудбалери 
углавном из Пландишта и околних општинских 
места настојаће да у наставку првенства остваре још 
боље резултате и задрже пласман у самом врху 
табеле. 

Слога не треба да брине за будућност. 
Кадетска селекција је при врху табеле у оквиру 
Јужнобанатске лиге – Исток и на тај начин наставља 
традицију сјајних резултата млађих узрасних 
категорија клуба из Пландишта.  puggia 

Лош почетак и крај и доста добра друга 
трећина јесењег дела сезоне карактеришу игру и 
резултате ФК "Хајдучица". 

Тренутан пласман свакако би био бољи да 
су неке утакмице, пре свега на домаћем терену, 
мало квалитетније одигране а евидентан проблем 
представља и број примљених голова. 

Изузетно повољан распоред у наставку 
такмичења обећава да фудбалери из Хајдучице у 
најгорем случају могу оправдано да се надају 
пласману на једно од места које би их и наредне 
сезоне оставило у овом такмичарском рангу а 
можда и поправе ионако солидан учинак. 
 Поред сениора у сталном такмичарском 
погону је и селекција пионира а успешно 
функционише и школа фудбала за дечаке и 
девојчице који се кроз разне турнире, летње и 
зимске Мини лиге такмиче током целе године. 

Подсећамо, ФК "Хајдучица" након 20 
сезона играња у континуитету у Другој ЈБПФ лиги 
освајањем другог места односно победом у баражу 
обезбедио је пласман у виши такмичарски ранг 
чиме је поновљен најбољи резултат у 80 година 
дугој историји клуба.                puggia 
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У складу са календаром школско-спортских 
такмичења 3. и 5-ог децембра у организацији ССО 
Пландиште и ССО Алибунар одржана су Окружна 
првенства у Футсалу. У конкуренцији седам најбољих 
Основних школа са територије јужног Баната у женској 
категорији највише успеха имале су представнице ОШ 
"Доситеј Обрадовић" из Пландишта. Друго место 
припало је ОШ "Свети Сава" - Панчево док су треће место 
заузеле пионирке ОШ "Сава Вељковић" из Добрице. Као 
победничка екипа Пландиштанке су избориле пласман на 
Међуокружно првенство које је одржано 18. децембра у 
Новом Саду и освајањем другог места наставили сјајан низ 
резултата у овој спортској дисциплини. 

 
* 

У понедељак 9-ог децембра одржано је Окружно 
такмичење у пливању. Нашу општину више него успешно 
представљале су четири ученице ОШ "Доситеј Обрадовић" 
из Пландишта: Милица Колевски, Анђела Латковић, 
Маја Радуловић и Милица Бекић у пратњи професора 
физичког васпитања Јована Ивашковића. Остварени су 
заиста солидни резултати, поготово ако се узме у обзир 
чињеница да је ово тек други наступ ученика 
Пландиштанске школе у овој спортској дисциплини. 
Наведено такмичење одржано је на затвореном базену СЦ 
"Стрелиште" а одличан организатор истог био је Савез за 
школски спорт Панчева.        

      puggia 

„ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ“ 
  
 У петак 20. децембра 2019. године са 
почетком у 19 часова у просторијама КОЦ "Вук 
Караџић" одржаће се "Избор спортисте године" 
општине Пландиште. Ова најзначајнија спортска 
манифестација одржава се, традиционално 
двадесетчетврти пут, у организацији Спортског 
савеза а под покровитељством општине Пландиште.       
    
   Спортски савез Пландиште 


