
 Традиција „Билтена Општине Пландиште“ на крају 

календарске године јесте интервју са председником 

Општине Пландиште, Репац Јованом и оцена одлазеће 

2020. године за коју каже да је са собом носила велики број 

пројеката на којима је Локлана самоуправа марљиво 

радила. 

- Током 2020. године уз све недаће које је са собом донела 

ова пандемија вируса COVID-19, уз поштовање свих мера 

прописаних од стране кризног штаба и Владе Републике 

Србије, трудили смо се да оправдамо поверње грађана које су 

нам указали, радили смо марљиво, упорно, покушавали смо да 

направимо велике кораке у свим сферама живота. Као круна 

тог рада дошла је и реализација великих пројеката. Посебно 

бих истакао велике инвестиције и улагања које је општина 

имала на санацији инфраструктурних објеката у области 

школства и здравства. Свакако једна од највећих инвестиција је 

санација зграде Основне школе Доситеј Обрадовић, одељења у 

Великом Гају. Санација објекта подразумевала је комплетно уређење столарије, санитарија, подова, 

крова, фасаде, изградња приступне рампе за инвалиде. Практично објекат је урађен темељно на свим 

пољима, како би се створили услови за здрав и сигуран напредак наше деце у области образовања. 

Објекат је доведен до врхунског нивоа енергетске исплативости. Пројекат је реализован у сарадњи са 

Канцеларијом за управљање јавним улагањима и вредност пројекта износи око 60.600.000,00 динара, 

рекао је председник Општине. 

Захваљујући одличној сарадњи коју Општина Пландиште има са покрајинским и републичким 

органима власти реновиране су школе, Дом здравља, домови културе, изграђени су неки од најважнијих 

комуналних објеката, путеви, саниране водоводне мреже, уређене комунална и саобраћајна 

инфраструктура. Реализацијиом пројекта прекограничне сарадње „Банат-смарт“ Општина Пландиште је 

постала прва у Србији која је имплементирала нову технологију постављања јавне-лед расвете. Ова 

инвестиција треба Општини Пландиште да доснесе 70% више уштеде електричне енергије. 

Председник каже да је реализација ових пројеката добар показатељ одговорне и смерне политике коју 

воде, политике развоја, напретка и сигурне будућности за све грађане Општине Пландиште. 

Великим улагањима можемо да се похвалимо не само са пројектима обнове зграда образовања и 

здравства, већ и пројектима изградње и санације комуналне инфраструктуре. То се посебно односи на 

пројекат санације водоводних чворишта, што је само прва фаза реализације великог пројекта санације 

водовода који подразумева и замену километара старих водоводних цеви и постављање нових. Радове на 

санацији водних објеката и мрежа успели смо да завршимо у насељима Пландиште и Хајдучица, каже 

председник.  

 Непосредни контакти са 

грађанима, свакодневна комуникација 

помогла је руководству Општине да се 

упознају са проблемима које свако село 

има и шта је то што је од великог значаја 

за наше суграђане. Захваљујући томе 

приступили су санацији и изградњи 

објеката Дома културе у насељу 

Милетићево и Купиник, изградњи 

објекта комуналне инфраструктуре 

(капела) у Великом Гају.  

Билтен Општине Пландиште 
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наставак на стр. 2. 

ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ 

УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ, ЗАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ 
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Путна инфраструктура је јако 

битна, што смо и показали уређењем и асфалтирањем 

улице Војвођанске у Хајдучици, делове улица 

Првомајска и Николе Пашића у Пландишту, 

постављањем заштитних ограда у близини зграде 

основне школе, како би повећали безбедност на 

високо фреквентним саобраћајницама у близини 

образовних установа. 

Обзиром да Општина Пландиште спада у 

подручја са најмањим процентом шумовитости у 

Србији, са свега 0,5% засада под шумом, у сарадњи 

са Регионалном развојном агенцијом „Јужни Банат“ 

Панчево Општина Пландиште је покренула пројекат 

„Подизање шума на деградираним земљиштима“. 

Укупна вредност пројекта је 7.745.761,00 динара, од 

чега 80% средстава добијено је из Зеленог фонда 

Министарства заштите животне средине, а 20% 

средстава обезбеђено је буџетом локалне самоуправе. 

Процесом пошумљавања обухваћено је 10,5 хектара 

земљишта на подручју Барица и то садницама 

аутохтоних лишћарских врста дрвета и тим пројектом 

јасно смо ставили акценат на уређење и заштиту 

животне средине. 

 На питање коју су 

планови Општине за 

наредну, 2021. годину 

председник је рекао да 

велика дела са собом носе 

и велику одговорност. 

Тако Општинско руко-

водство има одговорност 

према својим суграђа-

нима. Све што су до сада 

изградили и постигли 

треба и мора да буде 

добар темељ за неке 

будуће пројекте и велике 

инвестиције. У наредном 

периоду зацртали су себи велике циљеве, између 

осталог изградња објекта основне школе Доситеј 

Обрадовић, истурено одељење у Маргити, са 

изградњом фискултурне сале. Према првим 

проценама, то ће бити највећи пројекат чију су 

реализацију покренули, укупне предрачунске 

вредности од око 200 милиона динара. Такође, 

планиран је и наставак реализације друге и треће фазе 

пројекта изградње пута Банатски Соколац-

Милетићево-Стари Лец који ће бити од великог 

значаја за локалну инфраструктрурну повезаност 

саобраћајница. Како би могла да се спроводи 

политика привлачења инвестиција и улагања у нашу 

општину ми морамо константно да радимо на 

обнављању комуналне и путне инфраструкутуре. 

Дугорочно гледано, ради се и припрема пројекта 

санације пута Пландиште-Велики Гај-Купиник. У 

плану су и израде пројеката санације локалних 

саобраћајница и најфреквентнијих улица у 

насељеним местим у Општини Пландиште. Након 

изградње чворишта у насељу Пландиште, следећи 

корак је изградња и аутоматизација система пијеће 

воде, изградња објекта за пречишћавање пијеће воде 

и комплетна замена водоводних цеви. Реализација 

оваквог пројекта ће тећи у више фаза и представља 

инвестицију чија вредност премашује 2 милиона евра, 

а која ће се рализовати у сарадњи са Канцеларијом за 

управљање јавним улагањима. Затим наставак 

изградње капела у насељеним местима у којима 

објекат такве намене још није изграђен. Привлачење 

инвеститора подразумева да имамо спремне радне 

зоне које можемо да понудимо за изградњу фабрика и 

постројења, стога је у плану и изградња и комунално 

опремање радне зоне Север у насељу Пландиште, 

затим и опремање радних зона у Старом Лецу, 

Великој Греди и Барицама. Привлачење инвестиција 

значи и нова радна места, значи и сигурност за наше 

суграђане. 

У Општини Пладниште има одређен број 

зграда које су од великог културног и историјског 

значаја, што се може искористити за туристичку 

промоцију како на локалном тако и на регионалном 

нивоу. Жеља је да се сви ти објекти рестаурирају, да 

им се врати стари сјај, да 

се привуку туристи и да се 

искористи сав потенцијал 

који имамо. Изградња и 

санација спортских обје-

ката од великог је значаја 

за очувања здравог 

живота наше деце и стога 

су наши планови на том 

пољу усмерени на 

изградњу дечијих игра-

лишта, санацију објеката, 

помагање спортским клу-

бовима и спортским 

радницима, рекао је 

председник. 

Улагања у инфраструктуру, у образовање, 

улагање у нашу децу, представља залог за будућност, 

сигурну инвестицију у боље сутра, јер ће на њима да 

се ослања будућност Општине Пландиште. Подршка 

коју нам грађани пружају је круна марљивог и доброг 

рада, сигурне и одговорне политике коју водимо, 

политике напретка, истрајности и борбе за све наше 

суграђане. Морам да истакнем да нам је председник 

Републике Србије Александар Вучић пример како 

треба оправдати поверење грађана које су нам дали, 

да морамо да се боримо за бољу и успешнију 

будућност свих грађана и да у тој борби не смемо да 

посустанемо. У наредном периоду морамо да радимо 

још више, морамо да остваримо све зацртане циљеве, 

да постављамо нове, да наставимо добрим и 

сигурним путем, да крупним корацима идемо ка још 

успешнијој будућности, јер то грађани очекују од нас. 

Уз њихову пуну подршку наставићемо све оно што 

смо започели и отворити нека нова поглавља, нове 

пројекте, заједничким снагама исписаћемо нове 

странице у развоју наше Општине Пландиште. 

наставак са стр. 1. 

ПОМОЋ ПРИВРЕДНИЦИМА 

 

 У овој години на измаку, када је читав 

здравствени систем и економија стављена на велики 

тест услед пандемије вируса COVID-19, Србија је 

показала да је јака и стабилна држава, да се брине о 

правима и интересима својих грађана, о здрављу 

сваког појединца. Колико год је то било у нашој 

могућности, у складу са свим законским регулативама, 

трудили смо се да помогнемо локалним при-

вредницима, малим и средњим предузећима, како би на 

што лакши начин пребродили новонасталу ситуацију. 

И лично сматрам да смо у томе успели, али морамо да 

будемо свесни да ова борба још траје и да се не смемо 

ни једног тренутка опустити, рекао је председник 

Општине, Јован Репац. 

Г.Р. 
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ИЗВЕШТАЈ СА 5. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

У петак, 18.12.2020. године одржана је Пета седница Скупштине општине Пландиште којом је 
председавао Горан Доневски, председник СО Пландиште. Пре усвајања дневног реда председник 
Скупштине општине Пландиште је предложио допуну са још једном тачком која се односи на смањење цена 
закупа пословног простора који је у власништву општине Пландиште као меру помоћи приватницима у 
времену пандемије корона вируса а у складу са Одредбама Владе Републике Србије. Тако је на дневном 
реду 5. Седнице Скупштине општине Пландиште било укупно 47 тачака. Одборници су прво разматрати 
Предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. године у оквиру којег је предложени буџет за 2021. 
годину пројектован на 550 милиона динара колико су и расходи. Буџет је за наредну, 2021. годину повећан 

за 6% како је Влада и 
препоручила. Следеће године 
ће се за капиталне инвестиције 
издвојиоти 17,60% буџета, 
односно 96 милиона 840 
хиљада динара. Након тога 
одборници су усвојили 
Извештај о извршењу Одлуке о 
буџету општине Пландиште за 
период јануар-септембар 2020. 
године. Следе предлог Одлуке о 

искњижавању података нефинансијске имовине, о организацији Општинске управе Општине Пландиште, о 
локлалним комуналним таксма, о боравишној такси која је усвојена са износом од 65 динара. Усвојене су и 
две стратегије, Стратегија управљања ризицима и Стратегија развоја социјалне заштите Општине 
Пландиште 2021-2025., затим Одлука о методологији формирања цене услуге помоћи у кући за децу са 
сметњама у развоју и њихове породице, о новчаној помоћи студентима прве године мастер и докторских 
студија са територије Општине Пландиште што представља новину када је реч о помоћи студентима, о 
одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, о измени Одлуке о улицама, 
општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште, о пијацам као и о одржавању 
јавних зелених површина. 

На последњој, 5. седници Скупштине општине Пландиште, одборници су разматрали и усвојили и 
Декларацију о улози функције управљања људским 
ресурсима у Општини Пландиште, Решења о давању 
сагласности на Одлуку ЈП “Полет“ Пландиште о 
ценама комуналних услуга и Годишњи програм 
пословања ЈП “Полет“ Пландиште за 2021. годину. 

На дневном реду 5. седнице СО Пландиште 
било је и разматрање и усвајање Плана и програма 
рада и Финансијског плана за 2021. годину Културно-
образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, 
Народне библиотеке Пландиште, Дома Здравља „1. 
Октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад 
Пландиште, Основа програмских активности и 
Финансијског плана Црвеног крста Пландиште за 
2021. годину. Такође, одборници ће разматрати и Финансијски план ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика Греда. ОШ “Јован Јовановић Змај“ Хајдучица и Предшколске 
установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2021. годину. 

Након тога, одборници су разматрали и одлучивали о Плану рада и Финансијском Плану за 2021. 
годину свих месних заједница Општине Пландиште (13) и донели један број решења, Рeшења о образовању 
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредог земљишта у државној 
својини, о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, о именовању 
члана Локалног савета родитеља општине Пландиште, о разрешењу и именовању члана Управног одбора 
предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште, о разрешењу и именовању члана Школског одбора 
ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште. 

Све Одлуке и Решења одборници су изгласали апсолутном већином гласова. 
На крају седнице, одборницима се обратио председник општине, Јован Репац који је говорио о 

активностима и раду у текућој години, након чега је свима честитао предстојеће празнике. Председник 
Скупштине општине, Горан Доневски је захвалио одборницима на сарадњи и учешће у раду Скупштине и 
такође, честитао предстојеће празнике.  

                     Г.Р. 
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У МИЛЕТИЋЕВУ ПОВОДОМ ДАНА ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТРСКОМ РАТУ  

   ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

Председник Општине Пландиште Јован Репац, 

заједно са својим сарадницима положио је венац на 

споменику палим борцима у насељу Милетићево на дан 

примирја у Првом светском рату, који се у Србији, као и 

свуда у свету обележава се као национални празник.  

 ,,Данас у насељима Милетићево, Велика Греда, 

Стари Лец и Банатски Соколац полажемо венац у част свим 

страдалим цивилима и ратницима, који су своје животе дали 

за одбрану и ослобођење домовине у ратовима од 1912-

1918. године. Општина Пландиште може да буде поносна на 

своју историју и претке, који су страдали у борбама за 

слободу." изјавио је кратко председник Општине 

Пландиште, Јован Репац. 

 Осим у Милетићеву, венци ће бити положени и на 

спомен обележјима у насељима Велика Греда, Стари Лец и Банатски Соколац и на тај начин ће се одати 

пошта и страдалима из ових насељених места.                   И.Ђ. и Р.Г. 

ХАЈДУЧИЦА  

ЗАВРШЕНО АСФАЛАТИРАЊЕ 

ВОЈВОЂАНСКЕ УЛИЦЕ 

 
Од сада возила могу безбедније и лакше да 

прођу Војвођанском улицом у Хајдучици. Скоро су 
завршени радови на уређењу путне инфраструктуре  
управо асфалтирањем Војвођанске улице укупне 
дужине 100м. Ови радови само су део пројекта 
„Санације ударних рупа, ојачавање коловоза и 
санирање раскрасница“ у општини. Укупна вредност 
пројекта је 3,000.000,00 динара и средства су 
обезбеђена из буџета локалне самоуправе. 

 "Тренутно се радови изводе у насељу 
Хајдучица и на тај начин решили смо деценијски 
проблем уређења улице Војвођанске. Након тога, у 
оквиру истог пројекта радимо санирање улица у 
Пландишту, и то део улице Првомајске и део улице 
Николе Пашића. По завршетку ових радова, санација 
коловоза се наставља у насељима Барице и 
Јерменовци. Временски услови су нам дозволили 
изводјење ових радова, а већ следеће године у плану 
је санирање локалних саобраћајница и у другим 
насељеним местима. Ово су велики пројекти за 
Општину Пландиште који пре свега имају за циљ 
унапређење путне инфраструктуре и повећање 
безбеднсти свих учесника у саобраћају". изјавио је 
председник Општине Пландиште, Јован Репац. 
                 И.Ђ и Г.Р. 

ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ  

КОД ШКОЛЕ И ВРТИЋА У ПЛАНДИШТУ 
 

Током претходних дана у Пландишту је 

завршена реализација пројекта постављања 

заштитних ограда у близини школа и вртића са 

циљем повећања безбедности свих учесника у 

саобраћају. Укупна вредност реализације пројекта 

износи 700.000,00 динара са ПДВ-ом, а средства су 

обезбеђена из буџета локалне самоуправе. 

- Савет за безбедност саобраћаја 

континуирано током целе године ради на 

реализацији пројеката који се тичу повећања опште 

безбедности саобраћаја. Кроз реализацију ових 

пројеката и акција желимо да проширимо свест 

грађана око неопходности поштовања саобраћајних 

правила, да радимо на едукацији најмлађих учесника 

у саобраћају, са једним крајњим циљем да се сви 

осећају сигурно и безбедно. Као део пројекта, 

заштитну ограду смо поставили у ул Војводе 

Путника, код основне школе Доситеј Обрадовић, у 

укупној дужини од 120м. - изјавио је председник 

Општине Пландиште Јован Репац. 

У оквиру реализације овог пројекта 

постављене су и одбојне заштитне ограде са 

пратећом саобраћајном сигнализацијим на деоници 

локалног пута Пландиште - Велики Гај. 

- На основу захтева грађана Општине 

Пландиште, у оквиру овог пројекта заменили смо и 

одбојне заштитне ограде на кривинама и каналским 

пропустима, обзиром да су током времена видно 

оштећени и представљају опасност за све учеснике у 

саобраћају." - додао је Репац. 
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УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

АСФАЛТИРАЊЕ И САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА 
 

 На територији Општине Пландиште, кко је и било 

планирано, завршени су радови на уређењу путне 

инфраструцтуре и санацији ударних рупа. Током реализације 

пројекта завршено је асфалтирање улице Војвођанске у 

Хајдучици, део улице Првомајске и Николе Пашића у 

Пландишту, и санација ударних рупа у насељима Барице и 

Хајдучица.  

 - Повољни временски услови у претходном периоду 

дозволили су нам да завршимо овај пројекат и тако успешно 

окончамо планове које смо зацртали за ову годину. Уређењем 

улице Војвођанске решили смо вишедеценијски проблем 

мештана насеља Хајдучица. Свестан сам да постоје и друге локације које такође треба санирати и на томе 

ћемо радити у наредном периоду. Битно је да постоји континуитет у раду, да сваке године завршавамо неке 

од критичних саобраћајница које су током година највише оштећене. Уређење саобраћајне инфраструктуре 

и унапређење безбедности саобраћаја је свакако један од највећих и најзахтевнијих пројеката и зато их 

морамо спроводити у фазама, постепено. Већ почетком наредне године, по отварању радне сезоне, 

приступићемо даљој реализацији оваквих капиталних пројеката и у другим насељеним местима" - изјавио је 

председник Општине Пландиште, Јован Репац.  

Након завршетка грађевинских радова и 

добијања енергетског пасоша, основна школа 

Доситеј Обрадовић Пландиште, одељење у Великом 

Гају, и званично је пуштена у рад и спремно дочекује 

школарце. Свечаном отварању, уз поштовање свих 

прописаних мера у борби против пандемије коран 

вирусом, присуствовали су председник Општине 

Пландиште Јован Репац, заменик председника 

Душан Ћурчић и преседник скупштине Горан 

Доневски. 
- Захваљујући одличној сарадњи коју имамо 

са Канцеларијом за управљање јавним улагањима 

Владе Републике Србије успели смо да обезбедимо 

средства за комплетну санацију објекта школе у 

Великом Гају. Укупна вредност радова износи 

60.500.000,00 динара. Током извођења радова 

морали смо да водимо рачуна о очувању рустике 

зграде, обзиром да изградња овог објекта датира још 

с' почетка 20. века. У оквиру зграде основног 

образовања у Великом Гају санирано је комплетно 

игралиште за децу, фудбалски и кошаркашки терен и 

вредност ове инвестиције износи 10.500.000,00 

динара. Сада овај објекат спада у ред нај-

опремљнијих и најсавременијих. Отварањем овог 

објекта школе и његовим званичним пуштањем у рад 

реализовали смо још један капитални пројекат у 

Општини Пландиште. Захваљујући напорима, труду 

и раду, уз велиику помоћ и подршку Канцеларије за 

управљање јавним улагањима и председника 

Републике Србије, господина Александра Вучића, 

Пландиште је комплетно реновирало зграде основне 

школе у Пландишту, Великом Гају, Дом здравља у 

Пландишту, Дом културе у Милетићеву и на томе 

нећемо да станемо, већ спремамо велике пројекте, 

чију реализацију очекујемо у наредном периоду - 

изјавио је председник Општине Пландиште, Јован 

Репац. 

Санација зграде подразумевала је и изградњу 

приступне рампе за особе са инвалидитетом, као и 

компелтно опремање столаријом и реквизитима за 

школарце и децу из предшколске установе.         И.Ђ. 

У ВЕЛИКОМ ГАЈУ  

  РЕНОВИРАНА ШКОЛА ЗВАНИЧНО ПУШТЕНА У РАД  

И.Ђ. 
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ПРЕДСЕДНИЦА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА СЛОВАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

ПОСЕТИЛА У ПЛАНДИШТУ 

ОПШТИНА ПОДРЖАВА РАД НАЦИОИНАЛНИХ МАЊИНА 

 Председница Националног савета словачке националне заједнице 
Либушка Лакатош посетила је општину Пландиште, где се састала са 
замеником председника Душаном Ћурчићем и стручним сарадником 
задуженим за информисање Родиком Грујеску. У делегацији Националног 
Савета словачке националне мањине били су и секретар Савета, Марија 
Поптешин и председавајући МОМС Хајдучица, Владимир Худец. Душан 
Ћурчић је изразио задовољство што се овај састанак одржао и изјавио да 
су Словаци у овој општини равноправни грађани који имају своја 
удружења, са којима Локална самоуправа има добру сарадњу и 
финансијски подржава њихов рад. Чак је и председник МЗ Хајдучица 
Словак. Изразио је наду да ће и у будућности радити на томе како 
побољшати живот не само Словака, већ и свих грађана општине 
Пландиште.  
 Либушка Лакатош је нагласила да је након избора на место 
председнице националног Савета Словачке националне мањине поставила 
себи задатак да посети све општине у којима живе Словаци па је тако, 
дошла у посету и општини Пландиште. „Нисам дошла да критикујем, јер 
сам из разговора са локалним Словацима сазнала да помажете словачким 
удружењима, Матици словачкој, културно - уметничком друштву, 

удружењу жена, Евангеличкој цркви, што ми је јако драго. То је за нас веома важно, рекла је измећу осталог 
председница Националног савета, Либушка Лакатош. У разговору је такође покренуто питање 
инфраструктуре у чему је Хајдучица, по речима Владимира Хуђеца, у последње време била запостављена. 
Посебно је нагласио завршетак канализације и асфалтирање путева, који су на нелим местима у врло лошем 
стању. Заменик председника општине Пландиште је у вези са тим рекао да се ситуација поправља, и да се 
ради  на реконструкцији чворишта на водоводној мрежи, и да ће се касније бити асфалтиране две 
најкритичније улице, Војвођанка и Гаврила Принципа. Председница националног савета словачке 
националне мањине је је овом приликом рекла да Закон о локалној самоуправи, обавезује општине у којима 
је језик мањина у службеној употреби, да у складу са својим могућностима, финансирају рад тих 
националних савета. Што се тиче НССНМ средства се у највећој мери индиректно враћају општини, јер се 
тим средствима подржава рад словачких удружења из општине.  На крају срдачног састанка, његови 
учесници су изразили наду да ће се сарадња наставити.                 ВЛХ и Г.Р. 

АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

ОДРЖАВАЊЕ БАНКИА И УКЛАЊАЊЕ ШИБЉА 
 
У оквиру пројекта „Oдржавања и унапређења саобраћајне инфраструктуре“,  на територији Општине 

Пландиште интензивно се ради на уклањању растиња тешком механизацијом. Радови се тренутно изводе на 
деоници пута Милетићево-Марковићево у укупној дужини од 3 км. 

Према речима председника општине Пладниште Јована Репца, посебан акценат ставља на 
одржавање банкина, као и на појачано одржавање површина на непрегледним раскрасницама и кривинама, 
уклањањем шибља и растиња, како би се на тим деловима локалних саобраћајница повећала видљивост и 
како би се континуирано радило на повећању безбедности свих учесника у саобраћају. 

"Савет за безбедност саобраћаја Општине Пландиште у оквиру свог годишње програма предвидео је 
уређење путева и одржавање путног појаса, како би се повећала безбедност свих учесника у саобраћају. На 
појединим деловима локалних саобраћајница шибље и растиње представља озбиљни проблем за 
прегледност у кривинама и стога смо буџетом предвидели радове на санирању овог проблема. Ова деоница 
путног појаса измедју Милетићева и Марковићева је након више од 30 година у потпуности санирана. 
Захваљујући ажурности извођача радова, ВДП Јужни 
Банат, успели смо да уредимо и део каналске мреже у 
насељу Милетићево, а у плану нам је и уређење путног 
појаса у близини гробља у Банатском Соколцу" - 
изјавио је председник општине Пландиште Јован 
Репац. 

Јесење одржавање путних саобраћајница 
уклањањем растиња је посебно тешко, обзиром на 
велику површину коју морамо да покријемо и на 
вегатицију која је у овом периоду изузетно јака, 
наставио је Репац. Уређење путног појаса се и поред 
тога ради у континуитету, ангажовањем свих 
расположивих средстава.                                           Ђ.И. 
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ПОМОЋ ФОНДА ПОКРАЈИНСКОГ 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 

ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 

 

САНИРАНА ЧВОРИШТА У 

ХАЈДУЧИЦИ 
 
Након завршеног пројекта санације 

чворишта у насељу Пландиште, настављена је 
друга фаза реализације Пројекта санације 
водоводне мреже у насељу Хајдучица. Укупна 
вредност радова износи нешто мање од 37 
милиона 500 хиљада динара, од чега је 65% 
обезбеђено из Фонда покрајинског секретаријата 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду, док 
је преосталих 35% обезбеђено из буџета локалне 
самоуправе. 

"Због великих проблема са 
водоснабдевањем, старом и дотрајалом 
водоводном мрежом, приступили смо реализацији 
пројекта санације чворних веза и на тај начин 
створили услове за фазно уређење водоводне 
инсталације. За реализацију овог пројекта имали 
смо велику подршку покрајинских органа власти, 
без чије подршке овако велике пројекте не би 
могли да приведемо крају у тако кратком року. 
Санација чворишта у насељу Пландиште је 
завршена, за који дан очекујемо завршетак радова 
у Хајдучици, чиме би смо отворили могућност да 
наредне године реализујемо у пројекте у Великој 
Греди и Маргити. Свесни смо проблема који 
постоје са водоводном мрежом и константно 
радимо на унапређењу водоснабдевања и 
решавању дугододишњих проблема са 
дистрибуцијом воде",  изјавио је председник 
Општине Пландиште, Јован Репац. 

Реализацијом пројекта планира се санација 
62 чворишта у насељу Хајдучица, који се налазе на 
местима укрштања улица и чине везу са 
постојећим хидрантима. Санацијом чворишта 
постигнут је циљ пројекта, а то је спречавање 
настанка хаварија на постојећој мрежи и 
побољшање рада система за водоснабдевање. 
                    И.Ђ.и Г.Р. 

АКТИВНОСТИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

НОВОРОЂЕНИМ У ОВОЈ  

И ПРОШЛОЈ ГОДИНИ УРУЧУЈУ СЕ 

АУТО СЕДИШТА  
  

 Круна овогодишње активности Савета за 

безбедност саобраћаја општине Пландиште засигурно 

јесте куповина  ауто седишта  за најмађе суграђане и 

становнике општине Пландиште, рођене  у 2019. и 

2020.години. За куповину 110 седишта, из буџета 

општине Пландиште издвојено је близу 900 хиљада 

динара. Савет за безбедност саобраћаја општине 

Пландиште први пут спроводи ову активност и како 

кажу, изузетно су се потрудили да то буду квалитетна 

седишта која могу да користе малишани до 25 

килограма.  

 Прво седиште уручено је једанаестомесечној 

Николини Пупавац из Пландишта. Уместо ње, 

Општини и председнику општине, Јовану Репцу који је 

уручио седиште, захвалила се Нилонинина мама, 

Јована. И она и тата Никола су возачи који ће сигурно 

често возити малу Николину,  тако да им ауто седиште 

много значи, посебно што стиже уочи новогодишњих и 

божићних празника. 

 Први пут спроводимо ову акцију и надамо се да 

ће наићи на добар одзив. Уједно наша жеља је и да овај 

начин помогнемо родитељима тако да смо се одлучили 

за седиште које малишани могу дуже да користе, за 

једну универзалну варијанти ауто седишта. Што се 

активности Савета за безбедност саобраћаја тиче, 

настављамо и даље са радом. И у будуће ће бити 

органзоване позоришне представе за едукацију о 

саобраћају ,организоваће се  такмичење у вожњии 

бицикла и сваке  године гледамо да унапредимо 

пословање, за добробит свих грађана- изјавио је том 

приликом председни Општине, Јован Репац.                
Р.Г. 
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„ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ“ 
  

 У четвртак 24. децембра 2020. године одржаће се "Избор спортисте године" општине Пландиште. 

 Ова најзначајнија спортска манифестација одржава се, традиционално двадесет пети пут, у 

организацији Спортског савеза а под покровитељством општине Пландиште.    

               Спортски савез Пландиште 

ЈОШ ЈЕДНА МЕДАЉА СА ДРЖАВНОГ ПРВЕНСТВА У 
РВАЊУ 

БРОНЗА ЗА СТРАХИЊУ БРЕКИЋА 
 

У задње три године, Страхиња Брекић из Пландишта не зна за 

пораз и редовно се на Државном првенству државном у рвању 

слободним стилом у категорији до 97 кг, кити медаљама. Пре три 

године, сребро, прошле бронза коју је одбранио и ове године, у 

Петровцу на Млави. Велики успех за спорт у Пландишту који, 

захваљујући Страхињи може да се похвали изузетним резултатима на 

државни првенствима, у индивидуалном спорту. 

Његове медаље имају још већу тежину јер Страхиња вежба сам, 

без тима, али га то нимало не обесхрабрује, напротив, што показују 

медаље и одлични резултати са Државног првенства. Како каже, ове 

године је било посебно тешко јер је учешће на овогодишњем такмичењу 

пријавило је чак 34 рвачка клуба. У изузетно великој конкуренцији 

Страхиња Брекић је показао изузетну снагу и борбеност. 

Страхиња каже да је конкуренција била изузетно јака зато што 

ове године нису одржавана државна првенства и купови, па су се на 

овогодиишњем првенству пријавили и рвачи који се иначе такмиче у 

грчко-римском стилу, што је борбу за медаљу у слободном стилу ове 

године учинило још тежим и изазовнијим. 

- Јако сам задовољан освајањем бронзане медаље, наравно да 

може увек боље, али битно ми је да имам континуитет у освајању медаља на великим такмичењима. Рвање 

слободним стилом је тек неколико година уназад постало популарно и сада доживљава праву експанзију, 

што се види и по броју такмичара који се сваке године пријављују у свим категоријама. Иза ове медаље стоји 

много одрицања, рада, тренирања и подршке супруге и породице, којима и посвећујем ово одличје - изјавио 

је Страхиња Брекић.  
И.Ђ.и Г.Р. 




