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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, ЈОВАН РЕПАЦ О ИНВЕСТИЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ 

ДА ПЛАНДИШТЕ БУДЕ БОЉЕ 

НА БОГОЈАВЉАЊЕ У ВРШЦУ 

ДРАГАН ШТИГЛИЦ  

ПЛИВАО ЗА КРСТ ЧАСНИ 

 Вршчани већ десетину и више година, на 
Богојављање у вршачком језеру пливају за Крст 
часни. Ове године је за Крст часни пливало 47 
храбрих и одважних момака који су под 
благословом цркве пливали под слоганом „Не 
дамо светиње“. Међу овим изузетним момцима, 
први пут је уз одобрење организатора и 
Пландиште је имало свог представника, 
Драгана Штиглица.    (наставак на стр. 7) 

У ДОМУ „1.ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ 

ПОСЕТА МИНИСТРА  
ЗОРАНА ЂОРЂЕВИЋА   

 После више од двадест година, Дом за 
душевно оболела лица у Старом Лецу посетио је 
ресорни министар Зоран Ђорђевић. Запослени у 
Дому, како кажу, и не памте када је неки 
министар посетио ову установу, уз то да је у исто 
време и одобрио донацију вредну скоро шеснаест 
милиона динара. Минисарство за рад, 
запошљавање, борачка и социјана питања је од 
установа социјалне заштите тражило да им 
достави списак потреба и износ средстава за 
решавање приоритетних проблема што је Дом у 
Старом Лецу и учинио.                (наставак на стр. 2) 

(наставак на стр. 3) 

О новој 2020. години која је озбиљно почела да троши 
свој манадат, о капиталним инвестицијама и очекивањима 
општинског руководства као и о резултатима оствареним 
током прошле године, за Билтен општине Пландиште говори 
председник Општине, Јован Репац. 

Иако је на самом почетку било разлога за одмор и за 
празновање, будући да се у јануару празнују и велики 
хришћнски празници, руководство општине Пландиште 
наставаља са радом истим интензитетом којим је завршило и 
претходну годину, што значи са значајним бројем пројеката и 
инвестиција. 

- И поред празника и нерадних дана, дајемо свој 
максимум и покушавамо да живот наших грађана на 
територији општине Пландиште учинимо много бољим него 
што је то раније било. Имамо изузетну сарадњу са Републиком 
Србијом, односно са министарствима Владе Републике Србије 
која су финасијски подржала више наших пројеката као и са Владом Аутономне Покрајине 
Војводине, односно са Пoкрајинским секретаријатима. Чињеница да је тако јесте и свота донација 
које је општина Пландиште добила од ових инстанци у ове три и по године, што је много више него 
што је то било уназад 15 година. 



С Т Р А Н А  2  

Почетком јануара у сали Културно образовног 

центра „Вук Караџић“ Пландиште, председник Општине 

Пландиште Јован Репац свечано је потписао и уручио 

Уговоре о додели новчане помоћи студентима прве године 

студија са територије општине Пландиште. За ову школску 

годину, услов за добијање новачане помоћи стекло је 25 

студената прве године факултета. Овакав вид подстицаја и 

помоћи студентиа прве године основих студија на 

државним факултетима, Општина практикује већ дуже 

време. Ове године новчану помоћ су добили следећи 

студенти: Александра Ђукић из Великог Гаја, Санела 

Форго из Велике Греде, Адријана Ђуга Владана Собин, Маја Златковић из Хајдучице, Немања Шолај 

из Купиника, Ангела Пуповац из Маргите, Марија Освалд и Зоран Бркљач из Марковићева и Мирјана 

Поповић из Милетићева.  

Из Пландишта, за школску 2019/2020. годину, новчану помоћ су добили: Јована Боројевић, 

Јелена Брезичанин, Луна Велевски, Милица Вујиновић, Анђела Јаворина, Ивана Јеличић, Нина 

Јовановски, Жељана Јовановић, Жељана Лунц, Дуња Недимовић, Марина Стојић, Ана 

Симоновски, Миљана Цветићанин, Тамара Ћалић и Лука Милошевић. 

Поводом потписивања уговора студенти су рекли да им ова врста подстицаја много значи и да 

покривају трошкове смештаја или исхране у студентским домовима. Уколико буде услова за посао, радо 

ће се, по звршетку студија, вратити у Пландиште. Студенти ћа ове године примати по 7.000,00 динара 

месечно у 10 рата. 

На потписиовању уговора били су и Ендре Сабо, председник СО Пландиште, Горан Доневски и 

Душан Ћурчић, заменик и помоћник 

председника Општине, Михај Микша, члан 

Општинског већа, Татјана Ђорђијевски, 

просветни инспектор, Магдалена Тошић, 

начелница Одељења за друштвених делатности и 

послове органа општине, Драгослав Аврамовић, 

координатор Канцеларије за младе.         Г.Р. 

ОПШТИНА ПОМАЖЕ СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ 

ПОТПИСАНО И УРУЧЕНО 25 УГОВОРА 

(наставак са стр. 1)   Они су се Министарству 
обратили и тражили средства за куповину 
намештаја, комплетно опремање вешераја и 
куповину противпожарног система у износу од око 
16 милиона динара што им је у кратком року и 
одобрено. 

Поздрављајући министра и његове 
сараднике који су први пут посетили Дом у Старом 
Лецу, директорица, др Мирјана Вуковић је рекла 
да је сума коју су добили од Министарства, за 
њихова искуства и услове велика и да су захвални 
Министарству и министру Ђорђевићу на посети и 
средставима која су намењена за куповину 
намештаја и опрема за вешерај и противпожарног 
система у циљу побољшања услова живота 
корисника Дома, њихову безбедност као и за боље 
услове рада запослених. Добијена средства ће 
ускоро бити и реализована. 

Министар Зоран Ђорђевић је изјавио да је 
његова идеја била да обиђе све објекте социјалне 
заштите који су у надлежности Министарства и да 
се на лицу места упозна са оним како ти објекти 
изгледају и које су њихове потребе. У вези са 
средствима које је Министарство одоборило Дому у 
Лецу, министар Ђорђевић је изразио наду да ће та 
средства врло брзо бити реализована јер од тога 
зависи квалитет услуга према корисницима Дома. 
Такође је рекао да је Министарство спремно да 

подржи реновирање објекта са 180 места које ће 
финасирати Канцеларија за јавна улагања. 

- Жеља нам је да сви објекти у Србији 
изгледа као и овај у Старом Лецу, који је у 
потпуости реконструисан. Тако ћемо радити и 
убудуће и то ће бити задатак свих нас у 
Министарству. Верујем да је и руководство у 
Старом Лецу задовољно са сарадњом коју сада има 
са Министарством а трудићемо се да сарадња буде 
унапређена у будућности - рекао је министар Зоран 
Ђорђевић.  

Г.Р. 
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(наставак са стр. 1)   У односу на годишњи 
буџет, Општина изузетно води рачуна о најмађима, 
почев од јаслица па све до докторских дисертација. 
О најмађима брине још од времена када су у вртићу 
где субвенционише њихов боравак тако да 
родитељи плаћају само део економске цене за 
целодневни боравак и за боравак предшколаца. 
Што се тиче ученика основних школа, Општина је 
за све обезбедила беспатну ужину и путовање за 
ученике који путују до својих матичних школа. 
Тако је и са средњошколцима, за које су такође 
обезбеђена средстава за субвенеционисано путо-
вање до школе, као и субвенционисано плаћање 
трошкова путовања за средњошколце који 
викендом путују од куће до школе. Средњошколци 
који су у систему социјалне заштите имају 
бесплатне месечне карте. Исто је и са студентима 
који свакодневно путују, што значи да имају 
субвенционисану месечну карту. За студенте прве  
године државних факултета безбеђујемо из 
општинског буџета одређена средства као 
подстицај за даље шко-
ловање. Ове године, по 
студенту је укупно 70.000 
динара који се исплаћују по 
7.000 рсд у 10 месечних 
рата. За образовање се из 
буџетског колача издваја 
22% средстава. За студенте 
са просеком 8,5 и више 
такође једном годишње 
обебеђујемо  награде као и 
за студенте мастер и 
докторских студија, који, 
наравно треба да 
испуњавају одређене крите-
ријуме конкурса. Локална 
самоуправа није задовољна 
са постигнутим, увек тежи 
да уради још више како би 
смањили трошкове шко-
ловања родитељима, рекао је председник Репац. 
Председник је такође рекао да сматра да је 
Пландиште једно лепо место за живљење да има 
добаргеографски положај, Београд удаљен на 80 
километара а Вршац  је на 20-сетак. 

Током прошле године општина Пландиште 
је успешно реализовала већи број врло озбиљних 
капиталних пројеката. Председник Репац истиче 
изузетну сарадњу са Канцеларијом за управљање 
јавним улагагањима. Прошле године сз започети 
радови на реконструкцију ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ одељења у Великом Гају за коју је 
Канцеларија, као инвеститор издвојила преко 60 
милиона динара. Завршетак радова се очекује у 
наредном период. Председник истиче капиталну 
инвестицију у висини од 97 милиона динара за 
реконстрикцији ОШ „Доситеј Обрадовић“ План-
диште која од изградње ниједном није имала било 
какву реконструкцију. Велике капиталне инестције 
у претходном периоду за општину Пландиште је и 
реконструкција Дома здравља у износу од 65 
милиона динара као и реконструкција Дом за 

душево оболела лица у износу од 49 милиона 
динара. Општина ће у овој години да конкурише за 
средстаа за рекнструкцију школе у Маргити и за 
фискултурну салу у Маргити која деценијама чека 
да буде завршена. Што се тиче досадашње сарадње, 
председник истиче да је пословати са Канцеларијом 
право задовољство и да је неизмерно захвалан за ту 
сарадњу.  

Општина Пландиште је до сада имала добру 
сарадњу и са АП Војводином и Управом за 
капитална улагања који су помогли реконструкцију 
дела пута према Банатском Соколцу, од раскрснице 
до центра Бантског Соколца у износу од око 40 
милиона динара. Желе да се уради реконструкција 
наставка тог пута и надају се да ће Управа за 
капитална улагања издејствовати средстава за 
наставак овог пројекта. У Пландишту је урађена 
санација чворишта, изузетно битан пројекат за 
безбедност и квалитет пијаће воде, инвестиција 
вредна преко 72 милиона, коју је у другој фази 
финасирао Покрајински секретаријат за 

пољопривреду. У овој годи-
ни, општина је планирала 
наставк санације чворишта 
у Великој Греди и Маргити. 
Вредносат овог пројекта је 
преко 35 милиона динара. 
 Иако је жеља руко-
водстава општине План-
диште да буџет буде у 
већем проценту инвести-
циони, до сада су увек већа 
била социјална давања, тако 
да се и у овој години, као и 
до сада базирано на 
европске и наше фондове, 
рекао је председник Репац. 
Захваљујући ИПА фон-
довима општина је успешно 
реализовала пројекат 
„Банатсмарт“, лед расвета у 

Пландишту и куповину минибуса капацитета 20+1 
седишта за децу са посебним потребама и сву 
осталу децу и удружења. Лед расвета ће у наредом 
периоду донети уштеду од 70% буџета који је 
Општина до сада издвајала за осветљење. 
Захваљујући донацији Европске уније ових дана је 
обезбеђен нов комби превоз за инвалидне особе. 
Дома здравља је пре месец дана добио ново, 
савремено санитетско возиво. Иако је реч о 
инвестицији од 6 милона динара, сматрам изузетно 
важним и значајним паркинг код зграда иза 
католичке цркве у центру Пландишта који је био 
искључиво Општинска инвестиција. Из буџета 
Општине успешно су урађене капеле у Милетићеву 
и Барицама. 

- Осим капиталних пројеката, ове године су 
планирани и пројекти од интереса за Локалну 
заједницу међу којима су Ангажовање геронто 
домаћица, Подршка деци и породицама са децом 
као и Локална подршка самосталном животу особа 
са инвалидитетом. Рекао је председник Општине, 
Јован Репац на крају разговора. 

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
  

Што се тиче инвестиција у овој години једна 

петина буџета је планирана за капитална 

улагања. То су ове године капела у Великом 

Гају где су радови започети, капела у Маргити, 

где радови треба да започну, реконструкција 

ОШ у Пландишту, наставак санације чворишта 

и у другим насељеним местима, наставак пута 

од Банатског Соколца према Милетићеву, 

санација фислклултурне сале ОШ „Доситеј 

Обрадовић“, одељење у Великом Гају, партерно 

уређење око објекта Комесаријата за избеглице 

и прогнана лица, изградња паркинга испред 

Дома здравља, изградња капеле у Хајдучици, 

одржавање гробља у Пландишту, доградња и 

реконструкција месног гробља у Пландишту, 

Санација Дома културе у Пландишту и 

Санација Дома културе у Великој Греди. 
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ДОНАЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

НОВО КОМБИ ВОЗИЛО ЗА ИНВАЛИДЕ 

Центру за социјални рад општине 
Пландиште крајем јануара званично је уручено 
возило комби за потребе превоза инвалидних лица 
(са колицима), марке ФИАТ. Возило је донација ЕУ 
у оквиру пројекта „Саградимо дом заједно“ који 
имплемнетира Канцеларија Уједињених нација за 
пројектне активности у Србији (УНОПС). Вредност 
донираног возила је 35.000 долара. На 
примопредаји возила и уручењу кључева новог 
комби возила за особе са инвалидитетом био је 
председник општине, Јован Репац и директорица 
Центра за социјални рад општине Пландиште, 
Ђурђевка Тафра. Они су захвалили донаторима на 
изузетно вредној донацији која ће много значити, 
пре свега корисницима, инвалидним особама које 
осим санитета Дома здравља, други превоз нису 
имале. Председник је захваљујући донаторима 
рекао да су најбитнији корисници да су они на 
првом месту и да је требало и раније да се набави 
овакво возило. 

– Ми, као локална самоуправа израђујемо и 
рампе за особе са инвалидитетом, пред нову годину 
смо у општинској згради и у још једној згради 
урадили рампу за инвалидне особе. Сада смо 
добили комби од Европске уније у вредности од 35 
хиљада долара по принципу, кључ у руке. Оно што 

је за похвалу јесте да смо у августу почели 
разговоре о добијању овог возила и за непуних 6 
месеци ми га имамо у својој флоти. Као Општини 
са великим бројем старих и инвалида, возило ће 
много значити и нама и Центру за социјални рад за 
нову услугу коју ће пружати својим корисницима. 
Захваљујући Европској унији, у општини 
Пландиште је 10 ромских породица добило 
смештај, кров над главом. Такође захваљујући ЕУ, 
кроз пројекат прекограничне сарадње Румунија-
Република Србија, општина Пландиште је добила и 
минибус за потребе деце. Пре месец и по дана 
посредством Општине, Дом здравља је добио ново 
санитетско возило, донацију од Гаспром Њефта и 
Винд парк Пландиште. Ми ћемо се трудити да и 
даље радимо пројекте и док буду људи добре воље, 

можемо да се надамо успешним пројектима, рекао 
председник Општине, Јован Репац. 

Што се тиче Центра за социјални рад 
општине Пландиште, којем је возило уручено, 
директорица, Ђурђевка Тафра каже да је донација 
изузетно значајна и Центру и општини Пландиште 
зато што је то прва донација за осебе са 
инвалидитетом. У општини Пландиште има 300 
инвалидних лица свих узраста, не рачунајући 
инвалиде рада, пензионере и возило ће користити 
не само за потребе здравствених усуга, већ и за 
социјализацију, за њихово културно уздизање, 
могућност да погледају позоришну представу или 
филм у биоскопу, да посете маникира и фризера 
или да дођу до општине, суда, нотара или њихових 
удружења. 

Комби возило које је Центар за социјални 
рад општине Пландште добило на поклон може да 
превезе 6 особа у седиштима и 2 лица у 
инвалидним колицима. За добијање овог возила, 
директорица је посебно захвалила председнику 
Општине, Јовану Репцу и начелници Општинске 
управе, Александри Одавић Мак који су се 
изузетно заложили да ова вредна донација стигне у 
Центар и општину Пландиште.  

       Г.Р. 
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БОЖИЋНА ПРИРЕДБА УЧЕНИКА ШКОЛЕ У ЈЕРМЕНОВЦИМА 

СВЕЧАНО И РАДОСНО ЗА СВЕ МЕШТАНЕ 

Приредба која се са нестрпљењем очекује и 
не пропушта а коју су у школи у Јерменовцима, 
традиционално, поводом Божића, Рођења Христовог 
припремили ученици уз помоћ наставника и ове 
године је изазвала велико интересовање. Били су ту 
мештани и родитеље али и бројни гости да подрже 
ученике који су месецима припремали приредбу 
која је и ове године била нешто сасвим ново и 
другачије од прошлогодишње. Ове године, ученици 
су испичали Божићну бајку о рођењу Исуса Христа. 
Мали глумци су дали све од себа да ова приредба 
буде боља од ранијих а верна публика је то богато 
наградила аплаузима уверивши их да на њихову 
подршку могу увек да рачунају. У припреми и 
организацији овогодишње Божићне приредне 
учествовали су ученици свих узраста, од првог до 
осмог разреда под надзором и инструкцијама 
учитеља Јаноша Чеха, који иза себе има богато 
искуство припремања сличних приредби. 

Учитељ Јанчи, како га од миља сви у 
Јерменовцима зову, скромно каже да су припреме 

текле добро и да су за успех приребе заслужна 
највише деца која су била редовна на пробама, 
изузетно мотивисана да ова приредба буде другачија 
и боља од ранијих. Заслуге има и Норберт Бенце, 
стипендиста Мађарске владе који је помагао у 
припреми овогодишње приредбе, као и сви остали 
који су допринели да Божићна бајка успешно буде 
испричана. Родитељи су и донатори су, као и 
ранијих година, били на висини задатка. Побринули 
су се да послужење и Божићна трпеза буду 
запамћена бар до следећег Божића. Служиле су се 
традиционалне ђаконије и месни специјалитети 
карактеристични за мађарску кухињу које су гости 
први пут пробали. По речима организатора, ово је 
једна од прилика да родитељи и мештани заједно за 
својом децом проведу лепо вече уочи великог 
празника. Осмеси на лицима присутних сигуран су 
знак да су били задовољни и ученици на сцени и 
публика. Поред родитеља, бака и дека ученика који 
су учествовали у програму, на приредби је био и 
директор матичне школе „Доситеј Обрадовић“, 
Сава Дивљаков, месни парох и остали гости. Г.Р. 

НА БАДЊИ ДАН 

ПОШТОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И БАДЊАКА 
 
Ове године на Бадњи дан у скоро свим православним црквама у општини где се традиција паљења 

бадњака негује и одржава, мештани и верници су се окупили у великом броју. Освештење и паљење 
Бадњака у сваком месту обавио је месни парох. У Пландиште, црква Светог Рафаила Банатског и ове 
године није могла да прими све вернике и мештане који су дошли на паљење Бадњака, на чему се месни 
парох, протојереј Недељко Јанковић захвалио присутнима. Посебно охрабрује и радује да се број деце и 
верника који долазе на паљење Бадњака и Божићну 
литургију из године у годину увећава. Као и свих 
година до сада, тако је иове године, кум Славе, 
Мирослав Петровић, директор КОЦ-а „Вук 
Караџић“, обезбедио кувано вино које се делило 
након паљења бадњака. Слично је било и у осталим 
православним храмовима у општини Пландиште. 
 Традиционалном паљењу Бадњака у 
Пландишту и осталим храмовима, присуствовао је и 
председник општине Пландиште, Јован Репац са 
својим најближим сарадницима. 

Као и ранијих година и ове године, донацију 
за помоћ храму у Пландишту дале су чланице Актива 
жена „Бисери“ Пландиште. Месни парох је позвао 
присутне да се, према могућностима, укључе у акцију 
осликавања цркве која би требало да буде завршена 
ове године, до храмовне славе, Св.Рафаила Бантског. 
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АКТИВНОСТИ КОЦ-а „ВУК КАРАЏИЋ“ 

 

ЗАБАВНО ПОУЧНА ПРЕДСТАВА 

У организацији КОЦ-а „Вук Караџић“ а под 

покровитељством општине Пландиште, почетком 

фебру-ара, 06.02.2020. године у 9 сати у сали „Дак“ 

у КОЦ-у „Вук Караџић“ Пландиште, одржана је 

представа за децу из школа и предшколских 

установа. 

Представа је едикативно-забавног карактера 

и усмерена је на превенцију свих облика насиља. 

Представе које истовремно забављају а шаљу 

поучне поруке, деца воле и редовно се укључују у 

њихово извођење. Деца која су одгледала представу 

била су у прилици и да се друже са нашом познатом 

глумицом, Надом Блам, првакињомм Народног 

позоришта Београд, сада у пензији. Још један леп и 

поучан дан који ће деца памтити, макар до прве 

наредне представе.        

                М.П. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ-А „ВУК КАРАЏИЋ“ 

 

ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА  

ЗА УЧЕНИКЕ СВЕ ТРИ ШКОЛЕ 
 

Дечија пред-

става "Две ново-

годишње јелке" у 

извођењу глумаца из 

Српског народног 

позоришта из Новог 

Сада, одиграна је 

23.12.2019. године у 

сали биоскопа у 

Пландишту за ученике 

нижих разреда 

основних школа као и 

предшколаце са 

територије општине 

Пландиште. 

 Организовање де-

чије представе уочи 

празника је постала 

редовна активност КОЦ

-а.            

М.П. 
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МАРГИТА 

И ОВЕ ГОДИНЕ УСПЕШНО ОРГАНИЗОВАН СВЕТОСАВСКИ БАЛ 
 

Након што су одлучили да се обнови традиција одржавања Светослвског бала, Црквени одбор 

српске православне цркве у Маргити верно наставља да негује овај вид окупљања и дружења са 

пријатељима. Интересовање за бал је велико од првог дана. Тако је било и ове године. Редовни учесници 

овог дружења су углавном млађи мештани заједно са члановима Црквеног одбора, представницима 

Црквеног одбора румунске православне цркве, српски и румунски свештеници и представници општине 

Пландиште. У име Локалне самоуправе, гости на Светосавском балу били су Јован Репац, председник 

Општине са помоћником, Душаном Ћурчићем и замеником председника СО Пландиште, Владаном 

Младеновићем. 

Као и увек до сада, домаћини су се побринули не само 

да трпеза буде богата већ и за добро расположење за које су 

били задужени музичари. Пре почетка вечере, месни парох, 

Немања Џамбић је поздравио све присутне и захвалио 

онима који су на било који начин помогли и подржали 

Светосавско дружење. Након тога, све присутне је поздравио 

и председник Општине, који се у обраћању осврнуо и на 

проблеме у селу. Лепо дружење и успешна организација 

Светосавскиог бала у Маргити препричаваће се ако не дуже, 

онда бар до следећег Бала. 

У БАРИЦАМА 

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН КОНЦЕРТ ПРИЈАТЕЉСТВА 

КУД „Николаје Балческу“ из Барица крајем 

године, на дан Светог Стевана по грегоријанском 

календару, одржао је концерт који постаје 

традиција јер се већ 5 година заредом одржава, под 

називом „Концерт пријатељства“. Гости овог 

концерта су били Фолклорна група традиционалних 

румунских игара и оркестар са вокланим солистима 

Културног центра из града Дете у Румунији, КУД 

„Веселија“ из Глогоња са вокланим солисткињама, 

сестрама Кристином и Теодором Мик из 

Банатског Новог Села и Фоклорна група КУД-а 

„Датина“ из Гироде у Румунији. 

„Концерт пријатељства“ су отворили 

домаћини, ученици школе у Барицама који су се 

представили рецитацијама и традиционалним 

песмама које се певају поводом Божића. 

Ученике је припремио Петре Згрђа, члан КУД-

а „Николаје Балческу“. Госте из Дете је и ове 

године предводио директор Центра за културу 

Дета, Овидију Иванчеа. Публике није мањкало 

пошто је био радни дан. Организатори кажу да 

су очекивали да ће мештани у већем броју да 

дочекају госте, посебно оне из Румуније. 

У име домаћина, Васа Тапалага, 

председник КУД-а „Николаје 

Балческу“ је на крају програма, 

гостима и учесницима програма 

уручио захвалнице. Концерту су 

присуствовали представници Наци-

оналног савета румунске националне 

заједнице у Србији, Данијел Магду 

председник са Тиханом Мата-

саревићем, чланом Савета и 

Тиберијем Ћортаном, секретаром. 

Национални савет румунске националне заједнице 

је на поклон свим ученицима школе донео 

пригодне поклон пакете. Учесници Концерта били 

су награђени искреним и великим аплаузом 

публике за све што су приказали на сцени. Публика 

се изјаснила да је Концерт био одличан а сви 

учесници, да је дружење након концерта је било 

још боље јер се наставило са песмом и игром. За то 

су били „задужени“ гости. Домаћини су се 

потрудили за послужење и да свега буде довољно. 

       Г.Р. 



С Т Р А Н А  8  

Већ по традицији, све три основне школе у 

општини Пландиште, „Доситеј Обрадовић“, „Јован 

Стерија Поповић“ и „Јован Јовановић Змај“ заједно 

са својим подручним одељењима, прославиле су 

„Светог Саву“ школску славу. Све прославе 

одржане су у преподневним сатима. Започете су 

литургијама у месним храмовима а након тога су у 

школама одржане свечане академије и приредбе 

које су ученици припремили уз помоћ својих 

наставника. У свим школама, у присуству, гостију 

и кумова славе, резидбу славског колача обавио је 

месни парох. Слављенике и све госте поздравили су 

директори школа. Резидбу славског колача обавили 

су протоjerej Недељко Јанковић у Пландишту и 

Купинику, протојереј Михајло Вукотић у Великој 

Греди и Милетићеву, протонамесник Синиша 

Лакичин у Хајдучици, јереј Немања Џамбић у 

Маргити и Великом Гају. Ове године кумови школа 

били су: у Пландишту, Марија Лукић у Великој 

Греди кум је био Ивица Бркић, председник Савета 

МЗ Велика Греда. У Хајдучици је од 2015. године, 

на предлог тадашњег директора Влајка Раковића, 

уведен леп гест, кумују ученици и разредни 

старешина осмог разреда који кумство предаје 

седмом разреду. У Милетићеву су кумовали 

Љиљана и Горан Поповић у Купинику, Бошко 

Прибић са породицом, у Великом Гају, ове године 

је кумовала Зора и Милан Милутиновић из 

Београда. У Маргити, у цркви кум је био Лазар 

Трајковски а у школи су ученици ломили колач. 

Традиција прославе школске славе негује се и 

брижно чува и у малим одељењима школа, попут 

Милетићева. Ове године, учитељица и васпитачица 

посебно су биле инспирисане да осмисле приредбу 

који су малишани вртића и ученици сјајно изнели. 

На радост својих родитеља и оних који су их 

припремали. Поводом школске славе, Савиндана, 

већ пету годину заредом, власница дворца 

Капетаново, Радмила Јовановић, на Капетанову је 

органзовала пријем за ученике школе у Старом 

Лецу и млађу децу. Након приредбе коју су 

припремили, ученици и остали малишани примили 

су поклон пакетиће са школским прибором. Тога 

дана, врата дворца Капетаново била су широм 

отворена за најмлађе, њихове родитеље и све 

остале који су желели да са њима поделе радост 

прославе Светог Саве. У општини Пландиште, 

Светог Саву су као храмовну славу Српске 

православне цркве прославили и Маргићани. 

Академијама, резидби колача и осталим 

прославама, присуствовали су и сви функционери 

општине Пландиште, Јован Репац, председник 

општине са замеником и помоћником, Гораном 

Доневски и Душаном Ћурчићем и председник 

СО, Ендре Сабо са замеником, Владаном 

ШКОЛСКА СЛАВА 

У СВИМ ШКОЛАМА РЕЗАН КОЛАЧ И ОДРЖАНЕ  АКАДЕМИЈЕ 

Г.Р. 



ЈАВНИ ОГЛАС, ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ОПШТИ ПОЗИВ  

 У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима 
Министарства одбране и Војске Србије (''Службени војни лист'', број 3/2015), а 
ради реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши 
медијско упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра 
Министарства одбране Панчево. 
 Центар Министарства одбране Панчево објавио је јавни оглас и 
обавештење за јавност за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока 
са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије. 
Више информација може се добити у Центру Министарства одбране Панчево, 
адреса Милоша Обреновића број 1, Панчево на број телефона 013/326 - 165 и 
013/319 - 759, или у Канцеларији Министарства одбране Вршац, адреса 

Светосавски трг број 10 на број телефона 013/837 - 020 и 013/839 - 694. 
Комплетан текст јавног огласа и обавештења за јавност можете погледати на сајту Министарства 

одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и на сајту општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs. 
Такође, Центар Министарства одбране Панчево објавио је Општи позив за увођење у војну 

евиденцију свих лица мушког пола, као и старијих годишта која из одређених разлога нису уведена у 
војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота.  

Више информација можете добити у КАНЦЕЛАРИЈИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 
ПЛАНДИШТЕ, улица Војводе Путника 53, Пландиште, зграда Суда, приземље, глави улаз - десно, 
канцеларија број 3. 

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова у периоду 
од 13.01.2020. до 28.02.2020. године.  

Комплетан текст Општег позива можете погледати на сајту општине Пландиште www.plandiste-
opstina.rs.              Центар Министарства одбране Панчево  

УДРУЖЕЊА ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

БАДЊЦИ ЗА СВЕ И ОВЕ ГОДИНЕ 
  

 Општинска организација инвалида рада 

Пландиште, већ 17 година, уочи Божића, једног од 

најрадоснијих хришћанских празника, за храм Свети 

Рафало Банатски у Пландишту, прави бадњаке који 

се освештавју и на Бадњи дан поклањају деци и 

верницима, који долазе на паљење Бадњака. Тако је 

било и ове године, чланови Општинске организације 

инвалида рада Пландиште заједно са својим унучићима, у просторијма Богомоље у Пландишту направило 

је 550 бадњака. Прављење бадњака је њихова редовна активност планирана Годишњим планом и 

програмом рада, коју реализују уз подршку Црквене општине Пландиште. По речима председнице 

Удружења, Славице Цветићанин, ову активност су претвориле у радионицу, будући да из године у 

години уз њихову помоћ и инструкције, бадњаке праве и најмлађи. Иначе, како су рекли, овој активности 

се посебно радују. По завршетку посла, уз помоћ Црквеног одбора, припремиле су освежење, мало воћа и 

слаткиша што је посебно радовало најмађе који су обећали да ће и следеће године помагати у прављењу 

бадњака.                 Г.Р. 
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ВЕСЕЛА ДРУЖИНА ДЕДА МРАЗА И ОВЕ ГОДИНЕ ОБИШЛА СВА СЕЛА 

ПАКЕТИЋИ ЗА 960 МАЛИШАНА 

Већ тринаест година заредом, крајем године 

Весела дружина Деда Мраза Црвеног крста 

Пландиште је обишла сва насељена места на 

територији општине Пландиште и поделила 

новогодишње пакетиће за 960 малишана. Ову 

акцију Црвени крст Пландиште реализује од 2006. 

године, а циљ исте је да се пред божићне и 

новогодишње празнике поделом пакетића и 

ангажовањем волонтера обрадују сви малишани у 

општини Пландиште. Ранијих година, за неке 

маилшане, први сусрет са Деда Мразом је био 

управо захваљујући овој акцији која је временом 

стасала у озбиљну манифестацију коју са 

нестрпњенем очекују и млади и стари. 

Ове године у акцији је учествовало 

двадестак Деда Мразева и Баба Мразица. Акција је 

трајала током целог дана а након поделе пакетића 

по насељеним местима Весела дружина Деда Мраза 

је у вечерњим сатима дочекивала децу са 

пакетићима у холу биоскопа у Пландишту, где су 

након сликања са Деда Марзом могли да уживају у 

програму који су за њих припремили млади 

волонтери Црвеног крста, најмалађи фоклораши 

КУД-а „Вук Караџић“ Пландиште и „Распевани 

професори“, мешовити хор из Вршца. Због великог 

броја деце и грађана који су дошли, биоскопска 

сала ни ове године није могла да прими све 

заинтересоване. На почетку програма присутне је 

поздравио и честитао празнике председник 

општине Пландиште, Јован Репац.  

Програм који је осмислио Црвени крст 

Пландиште и величанствен ватромет који јенакон 

тога уследио а од којег је застајао дах, били су 

најлепши увод у у предстојеће празнике. „Весела 

дружина деда Мраза“ одржана је под 

покровитељством општине Пландиште и уз помоћ 

бројних спонзора. 

ПРВА АКЦИЈИ  

ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У 2020. 

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ 
 

 У јануарској акцији доборовољног давања крви, првој 

у 2020. години, која је одржана у организацији Црвеног 

крста Пландиште са Заводом за трансфузију крви 

Војводине из Новог Сада, укупно се одазвало 61 лице од 

којих је крв дало 49. Од тог броја 11 је било жена а две 

млађе у овој акцији, крв су први пут дале Маша Ћорда 

(студент) и Марина Латковић (18).  

По броју одазваних лица, акција је била добра, оцењују 

организатори будући да је започела ујутро у 9,00 сати и трајала до 12,00 

сати. Иако је током целе 2019. године, Црвени крст Пландиште акцију 

организована са Заводом за 

трансфузију Нови Сад, по 

свему судећи, даваоци се 

још увек нису навикли на 

нови временски нтервал 

трања акције. И овога пута, 

крв се давала у 

просторијама КОЦ-а „Вук 

Караџић“ Пландиште, у сали „Дак“.    Г.Р. 

Г.Р. 
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(наставак са стр. 1)   На Богојављање су сви пливачи 
присуствовали Светој архијерејској литургији у храму Светог 
Николаја где су добили благослов Његовог преосвештенсва 
Епископа Банатског Господина Никанора након чега је 
кренула Литија до градског језера где их је дочекало на 
мноштво грађана, пријатеља и рођака да их бодри и подржи у 
пливању. Пливало се у дужини од 33 метара до Крста по 
изузетно хладном времену, на температури која је била у 
минусу и температури воде од 2 степена. 
 По завршетку пливања и изласка из језера Драган 
Штиглиц је изјавио да је пливање за Крст часни за њега била 
велика част. Без икакве посебне припреме, у кондицији коју 
редовно одржава, Драган  је изјавио да је вода била одлична а 
осећај незабораван и да је пливао за своје Пландиштане, за 
све Вршчане и за сестрића свога брата Марка Ковачевића 

из Црне Горе који је са српском заставом ухапшен у нашој 
највећој светињи, манастиру Острог. Када се нешто истински, 
од срца жели, не могу да буду сметње ни хладноћа нити било 
какви други изговори да се то и не уради. Срце тражило, срце 
одрадило, рекао је Драган. Ако Бог да, пливаће и догодине. 
 Већ извесно време, под бојама града Вршца за Крст 
часни пливали су Далибор и Момир   Миленковић, родом 
из Великог Гаја као и Марко Плут из Ватина, иначе 
Баричански зет. 
 Свим пливачима градоначелница Вршца, Драгана 
Митровић је уручила захвалнице и медаље. 

*  *  *    Б Л И Ц   *  *  *   Б Л И Ц   *  *  *   Б Л И Ц   *  *  *  
 
Спортски савез општине Пландиште на самом почетку 

године укључио се у увек актуелну акцију "Лопте у школе 
деца то воле" и тим поводом за школску славу Основним 
школама у Пландишту, Хајдучици и Великој Греди поклонио 
одређену количину спортских реквизита – лопте за футсал као 
и бацачке реквизите Вортекс ракете. 

 
* * * 

У складу са календаром школско-спортских 
такмичења 29. јануара у организацији Спортског савеза у 
Пландишту је одржано Општинско првенство у одбојци. У 
конкуренцији све три Основне школе са територије наше 
општине највише успеха и у мушкој и у женској категорији имали су представници ОШ "Јован Стерија 
Поповић" из Велике Греде. Најуспешније екипе представљаће нас крајем фебруара на Окружном 
првенству чији су домаћини Банатско Ново Село односно Ковин. 

 
     * * *  

Један од првих спортских догађаја у нашој општини је Традиционални турнир "Ветерана и 
заборављених асова" у малом фудбалу. Ово такмичење у организацији Фудбалског савеза одржаће се 
дванаести пут 22.02.2020. године у спортској сали ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пландишту. И овогодишњи 
турнир је позивни, међународног је карактера а за првопласиране екипе и појединце обезбеђена су 
признања у виду пехара, плакета и диплома.                   puggia 

БОЖИЋНИ ТУРНИР 2020 
ЕКИПА „СИМА МИКША“  

ПОБЕДНИК 

Први спортски догађај у новој 
години већ 18 година је традиционални 
Божићни турнир у малом фудбалу који сe 
одржава у Пландишту и који није изостао 
ни ове године. Захваљујући Фудбаском 
клубу „Слога“ Пландиште, Спортском 
савезу и општини Пландиште као 
покровитељу овог популарног и веома 
посећеног Турнира, љубитељи фудбала су 
могли два дана да прате мечеве 
квалификација а на сам Божић, 
полуфиналне и финалне утакмице. И на 
овогодишњем Турниру је учествовало 16 
екипа из општине Пландиште и других 
општина. Организатор је и ове године за 
три првопласиране екипе обезбедио 
новчане награде.  Победник овогодишњег 
Божићног турнира у малом фудбалу била 
је екипа „Сима Микша“ састављена од 
играча из Пландишта која је добила 
награду у износу од 50.000 динара и 
пехар. Друго место је припало је екипи 
„Дерани“, из Зрењанина која је добила 
награду од 20.000 динара док је 
трећепласирана екипа малог фудбала 
„Ајакс“ из Иланџе добила 6.000 динара. 
За најбољег стрелца и играча Турнира 
проглашен је Дејан Лазаревић из екипе 
„Сима Микша“ док је најбољи голман био 
Марко Доновић, такође играч 
победничке екипе за коју су претежно 
наступали играчи Слоге 
из Пландиште. Најбољи 
појединци су за 
постигнут успех добили 
пехаре.                 

Организатор Тур-
нира је ове године 
припремио вредне 
награде и за верну 
публику. Купљена карта 
за финале Турнира била 
је уједно и купон за 
томболу.        Г.Р. 
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ 

КАРАТЕ КЛУБ „АГРОБАНАТ“ НАЈБОЉИ У 2019. 

Манифестација коју спортисти општине 
Пландиште са нестрпљењем очекују и даље је 
„Избор спортисте године 2019.“ која се већ 24 
године заредом одржава у организацији Спортског 
савеза а под покровитељством Општине Пландиште. 
Ову манифестација су спортисти прихватили и 
подржавају на најбољи могући начин а уназад 
неколико година манифестација је увела један 
другачији концепт организовања, ретроспективом 
свих спортских дешавања која су обележила годину 
за коју се бирају најуспешнији спортисти. У сали 
биоскопа „Авала“ у Пландишту, пред бројном 
публиком, спортисте и спортске раднике и остале 
присутне, прво је поздравио 
председник општине Пландиште, 
Јован Репац који је том приликом 
честитао спортистима и спортским 
радницима на постигнутим 
резултаима. Председник је рекао да ће 
Локална самоуправа и даље, у скаду 
са могућностима помагати спорт што 
подрврђује износ средстава који је 
Оппштинским буџетом за 2020. 
годину планиран за рад свих 
спортских клубова и организација. 
Након ретроспективе спортских дешавања током 
године, проглашени су и најбољи: школска екипа, 
најбољи спортски радник, спортски тренер, 
спортске наде, јуниори, сениори и најбоља спортска 
екипа. за 2019. годину. Жири Спортског савеза 
општине Пландиште у саставу: Јовица Селаковић, 
председник и чланови, Душан Доневски, Миодраг 
Брезичанин, Милорад Стоилковски и Миленко 
Иванчевић, одлучио је да најбоља школска екипа и 
за 2019. годину буде ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
Пландиште. У име ове екипе, пехар је примила 
капитен Женског фудбалског тима, Данијела 
Баруловски. 

За најбољег тренера у 2019. години изабрана 
је Ана Милекић, тренер Карате клуба „Агробанат“ 
Пландиште, и сама изузетно успешна каратисткиња 
која се окитила бројним медаљама на свим 
првенствима у земљи и иностранству. Своје 

искуством и знање каратеа вољна је да пренесе и на 
млађе генерације. Најбољи спортски радник у 2019. 
години је Сима Микша, председник Фудбалског 
клуба „Слога“ Маргита. 

За спортске наде Општине у 2019. години, 
фудбалске наде, проглашени су: Страхиња 
Велевски, Страхиња Глигорић, Анђела Јанковић 
и Слађана Привацки, карате нада, Тамара 
Мајкић, одбојкашка нада, Лејла Јовић и 
кошаркашке наде, Дуња Дракулић и Лука Бајић. 
Најбољи кадети, категорија која се први пут бира, за 
2019. годину су Анђелко Кнежевић, члан ФК 
„Слога“ Пландиште иТамара Гроздановски, 

чланица Карате клуба „Агробанат” 
Пландиште. У конкуренцији за 
најбоље јуниоре у 2019. години у 
општини Пландиште победио је 
Вукашин Матијевић, члан ФК 
„Слога“ Пландиште док је најбоља 
јуниорку 2019. години била Тијана 
Миљуш, кошаркашица ЖКК „Слога“ 
Пландиште. Најбољи сениор у 
општини Пландиште у 2019. години 
био је Лука Црногорац, фудбалер ФК 
„Слога“ Пландиште а титулу најбоље 

сениорке је понела Ксенија Јуначков, одбојкашица 
ОК „Пландиште“ Пландиште. 

За најбољу спортску екипу 2019-те жири је 
прогласио Крате клуб „Агробанат“ Пландиште. 

На предлог Карате клуба „Агробанат“ и 
Спортског савеза општине Пландиште уручено је и 
једно посебно признање Страхињи Брекићу, члану 
Рвачког клуба „Нови Сад“ који је на државном 
првенству у Чачку, 2019. године освојио бронзану 
медаљу у рвању слободним стилом до 97 килограма. 
У уметничком делу програма наступао је Акро денс 
клуб „Супер Стар“ из Пландишта и Сара 
Милошевић, као солисткиња. Спортистима су 
награде уручили, Бојана Стојановић, члан 
Општинског већа општине Пландиште, Милорад 
Стоилковски, председник Фудбалског савеза и 
председник општине Пландиште, Јован Репац.     

Г.Р. 


