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ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ТАСЕВСКИ У ДУЖИНАМА  

ЈЕДНА ОД НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ ФАРМИ КРАВА У СРБИЈИ 

Министар пољопривреде, водопривреде и шумарства, Бранислав Недимовић и 
покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић, после непуна 
два месеца поново су посетили општину Пландиште. Овога пута, у пратњи председника општине 
Пландиште, Јована Репца, заменика председника, Душана Ћурчића и директора ЈП “Полет“ 
Пландиште, Мирослава Петровића, посетили су Фарму крава Тасевски у Дужинама коју су 
оценили као једну од најсавременијих у Банату и Србији. 

Од прошле године, на овој фарми 60 музних крава музе робот што данас представља 
врхунац савременог вођења фарме и 
синоним за дигитализацију у сточарској, 
односно млекарској производњи. Душко 
Тасевски, млади фармер из Дужина 
одлучио се за куповину робота који је један 
од свега 8 робота у целој Србији које је 
Имлек увезао прошле године (2021). 
Резултат муже роботом је повећана 
производња млека и решавање недостатка 
радне снаге на фарми. Како каже, да нема 
робота, питање је да ли би и даље држао 
музне краве.  

ПОТПИСAНИ И УРУЧНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА 

ОВЕ ГОДИНЕ ПОМОЋ ЗА 23 СТУДЕНТА 

У просторијама КОЦ „Вук Караџић“ у Пландишту, у организацији Кабинета пред-седника 
Општине и Канцеларије за младе општине Пландиште, свечано су потписани и уручени Уговори о 
додели новчане помоћи студентима прве године основних и мастер студија који у школској 
2021/2022. години први пут уписују годину на неком од државних факултета. Уговоре је потписао 
председник Општине, Јован Репац који се први обратио студентима честитајући им празнике и 
упис на жељени факултет изразивши наду да ће се, након завршетка студија вратити и стечено 
знање применити у општини Пландиште. Председник је изјавио да се Локална самоупрва трудити 
да помоћ, из године у годину буде већа. 

- Нека ова помоћ ова помоћ буде подстицај и мотивација да будете добри студенти, да 
остваре висок просек па да догодине примите награду за успех током студирања, рекао је 
председник општине Пландиште. Ове године, услове за добијање новчане помоћи у укупном износу 
од 80.000 динара, (у 8 месечних рата) је остварило 17 студента основниох студија од којих је један 
студент одустао. У школској 2021/2022. години су то: Вук Попадић, Драгана Шкорић, Ања Гру-
јин, Анабела Јаворина, Тијана Миљуш, Тамара Ерцег, Ивица Николовски, Јелена Јовановић 
и Драгана Гроздановић из Пландишта, Александар Хорват и Мануела Гајта из Маргите, 
Дијана Бранковић и Дејан Бранковић из Хајдучице, Огњен Белић из Великог Гаја, Лана 
Керкез из Милетићева и Сара Глигоревић из Марковићевa. 
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 Иначе, овај млади 

фармер користи могућности кредитирања и 

суфинасирања које ресорно министарство и 

покрајниски секретаријат, путем конкурса, 

омогућавају у пољопривредној производњи. 

Захваљујући томе, Душко је купио и другу 

механизацију која му олакшава вођење фарме. 

Фарма Тасевски има 60 музних грла и 50 јуница 

што јесте његов циљ. Да увек има 50 грла на 

мужи и да то буду високо млечна грла. Изузетно 

брине о генетици својих грла.  

- Купујем семена, искључиво аустријску 

и немачку генетику. Тежим да имам високо 

млечна грла, константно да је 50 грла на мужи и 

да ту затворим круг, што сматрам да је довољно 

за једно породично газдинство. Посао није лак, 

али када се сетим колико је покојни отац Душан 

уложио снаге и труда у овај посао, то ме 

мотивише да наставим даље, изјавио је Душко. 

Министар Недимовић је за „Фарму Тасевки“ у Дужинама рекао да је то, то, најмодернији начин 

производње и рада који тренутно постоји и да је то пут којим Србија треба да иде. Зато ће Министарство 

расписати позив за набавку нових робота за мужу, то је данас најсавременије што постоји у свету. Боље од 

тога нема и тај пример треба следити. 

- Кад кажете дигитализација у пољопривреди то је то, роботи за мужу. Поред тога ћемо издвојити 

новац за субвенције за набавку млекомата а 

врло брзо ћемо изаћи са предлозима за 

набавку азотних ђубрива. Могу само да 

кажем да ћемо обезбедити довољно азотног 

ђубрива за потребе ратара и да ћемо изаћи 

са комплетним сетом мера које 

предузимамо за ову ратаску годину, рекао 

је министар Недимовић. Што се тиче 

сточарства у Србији али и у читавој Европи 

је у оследњих 15-так година девастиран 

сточни фонд. Чињеница је да код нас, 

једино у делу овчарства имамо озбиљан 

раст производње. Што се тиче фарми, 

морамо да идемо ка савременијим 

технолошким решењима и то држава мора 

да подржава и подстакне, изјавио је 

министар Недимовић. 

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Чедомир Божић у Дужинама 

је говорио конкурсима, субвенцијама и подстицајима који износе до 60%, које секретаријат за 

пољопривреду расписује за помоћ сточарству и ратарству. Посебно за набавку прикључне механизације о 

чему је секретар рекао да свако газдинство које буде конкурисало. Била је то прилика да министар и 

покрајински секретар разговарају са једним бројем сточара и произвођача млека са територије општине 

Пландиште, углавном млађих, о проблемима које имају у производњи али и о конкурсима које расписују 

ресорно министарство и покрајински секретаријат путем којих могу да остваре одређене бенефите. 

(наставак са стр. 1) 
ОПШТИНА ОТВОРЕНА  

ЗА ПОМОЋ СВАКОМ ГРАЂАНИНУ 
У вези са посетом министра Недимовића и 

секретара Божића, председник општине Пландиште, 
Јован Репац, рекао је да то јасно говори да ни држава 
ни Покрајина није заборавила на општину Пландиште. 
Општина Пландиште може да се похвали да има више 
грана у пољопривреди којима се баве пландиштански 
домаћини. 

- Душко је млад човек и има најсавременију 
фарму јер је на томе радио и градио годинама што 
млади такође треба да знају. 

- Ми ћемо, као локална самоуправа и даље да 
се ослањамо на Покрајину, путем њихових конкурса а 
и на конкурсе Министарства пољопривреде. И свакако 
смо ту да помогнемо сваком нашем грађанину, у 
колико не може да попуни неку конкурсну 
документацију. У интересу свих нас јесте да се наши 
домаћини пријаве на конкурсе у што већем броју, како 
би остварили одређене бенефите и субвенције, изјавио 
је председник општине Пландиште. 

 

Од прошле године, Општина помаже и студенте прве године мастер и докторских студија који 

студирају на државним факултетима. Из општине Пландиште, ове године прву годину мастер студија је 

уписло 7 који испуњавају услове конкурса за добијање ове помоћи. Износ помоћи је исти као и за студенте 

основних студија. То су: Бруно Сокола Симон из Јерменовца, Бранко Миљуш из Банатског Соколца, 

Ђорђе Глоговац из Хајдучице и Огњен Адамовић, Милица Тинтор, Милица Павловски и Ања 

Милевски из Пландишта. 

Свеченом уручењу Уговора присуствовали су и Јелена Леонтијевић, председница Комисије за 

доделу помоћи студентима и Драгослав Аврамовић, координатор Канцеларије за младе Општине 

Пландиште.  

(наставак са стр. 1) 
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

СУФИНАНСИРАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

У згради Културног центра у Аранђеловцу, у 
петак, 12. марта свечано је потписан уговор о 
суфинансирању програма санација стамбених 
зграда, породичних кућа и станова које спроводи 
Општина Пландиште, у сарадњи са Министарством 
за рудрство и енергетику. 

Свечаном потписивању присуствовао је 
Душан Ћурчић, заменик председника Општине 
Пландиште и кандидат за народног посланика 
Републике Србије. 

“Данас смо у Аранђеловцу потписали уговор 
са Владом Републике Србије и Министарством за 
рударство и енергетику о суфинасирању пројекта 

енергетске санације стамбених зграда, станова и 
породичних кућа. Овом приликом бих позвао наше 
суграђане да искористе ове погодности, да замене 
столарију, изолацију на кућама, котлове и све оно 
што би могло да уштеди енергију. Очување животне 
средине, стварање енергетских пасоша за породична 
домаћинства и унапређење енегетске ефикасности је 
приоритет којим ће се у будућности бавити локална 
самоуправа у сарадњи са Владом Републике Србије 
и Министарством рударства и енергетике”, истакао 
је Душан Ћурчић, заменик председника Општине 
Пландиште и кандидат за народног посланика 
Републике Србије. 

У склопу реализације пројекта о 
суфинасирању програма санације стамбених зграда, 
породичних кућа и станова потписан је 151 уговор 
са градовима и општинама укупне вредности 4 
милијарде динара, 2 милијарде које је обезбедило 
министарство и 2 милијарде које су обезбедиле 
локалне самоуправе из сопствених средстава. 

“Заиста је лепо бити у Аранђеловцу, 151 
локална самоуправа потписала је уговор са 
Министарством рударства и енергетике за 
субвенције у области замене столарије и 
постављање соларних панела. Ово је још један 
успешно реализован пројекат којим Србија има 
визију за будућност, којим Србија прави велике 
планове на очувању и производњи енергије са 
дугогодишњим планом развоја и јачања енергетске 
стабилности”, изјавила је у свом обраћању 
присутнима др Зорана Михајловић, подпредседница 
Владе и министарка за рударство и енергетику. 

АКТУЕЛНО 

 

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА  

ЗА 4 ОПШТИНЕ ЈУЖНОГ БАНАТА 
 

По свему судећи, Јужни Банат ће у 

догледно време добити регионалну депонију. 

У вези са тим, представници локалне 

самоуправе Пландиште и ЈП „Полет“ 

Пландиште имали су радни састанак са 

представницима Министарства грађеви-

нарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и са 

представницима КФВ банке, Немачке развојне 

банке у Србији. По речима запослених у ЈП 

„Полет“, тема састанка је била прикупљање 

информација о раду и могућностима Јавног 

предузећа „Полет“ у погледу комуналних  

делатности, у циљу припреме пројекта  под 

називом „Управљање комуналним отпадом и 

изградње будуће регионалне депоније“  која 

ће бити за целу територију Јужног Баната 

(Пландиште, Алибунар, Бела Црква и Вршац). 

ЈАВНА РАСВЕТА НА ОБЈЕКТИМА У 

ХАЈДУЧИЦИ 
 
 Савет месне заједнице Хајдучица, у сарадњи са 
локалном самоуправом Пландиште наставио је са 
извођењем радова на реализацији пројекта осветљења 
јавних установа у насељу Хајдучица. “Након завршених 
радова на уређењу јавних површина око јавних 
установа, Дома здравља, Поште, Месне канцеларије, 
као представници Савета МЗ Хајдучица увидели смо 
потребу на постављању осветљења на зградама јавних 
установа како бисмо повећали осветљеност објеката. 
Данас смо постављали лед расвету на дечијем 
игралишту, обејкту католичке цркве и објекту 
комуналне инфраструцтуре ЈП Пoлета Пландиште. 
Велику захвалност на реализацији ове акције дугујемо 
фирми “Слем” и Срђану Липтаку, Роберту Демше, 
као и свим људима који својим малим доприносом чине 
велику ствар за наше село. Велику захвалност дугујемо 
локалној самоуправи и председнику Јовану Репцу и 
заменику председника Душану Ћурчићу на подршци и 
помоћи у реализацији свих нашихакција. Ово је само 
један у низу пројеката које реализујемо у сарадњи са 
локалном самоуправом и то је само почетак, обзиром на 
велике планове које имамо у наредном периоду”, 
изјавио је председник савета МЗ Хајдучица Аца 
Анђеловски. Анђеловски још и додаје да му је велико 
задовољство што се са сваком новом акцијом јавља све 
више мештана, свих старосних доби, јер желе да дају 
допринос улепшавању села у ком живе. 
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АКТИВНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАНИ РАД ПЛАНДИШТЕ 

УСПЕШНЕО РЕАЛИЗОВАНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ДЕЦУ 
 

 Поред својих редовних активности, запослени у Центру за 
социјални рад општине Пландиште су током протеклих прaзника, 
који доносе радост свој деци, пожелели да и деца која се налазе у 
систему социјалне заштите доживе празничну атмосферу, да се 
радују и да не губе веру у добре људе Самоиницијативно су 
покренули акцију прикупљања пакетића, слаткиша и свега што се 
сматра да може да буде прикладно за поклон деци. Такође су се 
обратили бројним фирмама молбом за донацију пакетића за децу 
из система социјалне заштите у општини Пландиште. 
- Ово је прва акција у којој смо имали одзив 17 привредника, 
фирми и појединаца који су својим донацијама помогли да 
обрадујемо децу из система социјалне заштите. Неизмерно смо 
захвални друштвено одговорним фирмама, како са територије 
општине Пландиште, тако и са територије општине Вршац и 
суграђанима који су нам помогли и који се нису оглушили на наше 
молбе да помогну, изјавила је Ђурђевка Тафра, директорица 
Центра за социјални рад опшптине Пландиште, поводом прве 
хуманитарне акције намењене деци из система социјалне заштите 
коју је Центар организовао поводом прошлих празника.  
Пакетиће је укупно добило 67-ро деце, узраста од 0 до 18 година, 

новорођенчад и тинејџери до 18 година. Због сметњи и проблема у развоју, за доделу празничних 
пакетића, донатори су прихватили сугестију Центра , да не буде препрека у старосној граници, јер се 
корисници до 18 година старости у социјалној заштити 
третирају као деца. Сви донатори су били сагласни да и 
тинејџери добију пакете и Центар не крије радост због 
разумевања и толеранције коју су донатори показали јер је, на 
жалост, међу том децом било и оних који до тада, никада нису 
добили празничне пакетиће.  

- Наша деца су насдочекала насмејаних очију. Причали 
смо им о донаторима и њиховом великом срцу, о донаторима 
који су их обрадовали и поздравили тако лепим гестом. Дечија 
радост је велика а захвалност је неизмерна – рекла је још 
директорица Тафра. 

Запослени у Центру за социјални рад, захваљуј свим 
донаторима на хуманом гесту, како појединцима који су се 
одазвали акцији тако и свим фирмама које су издвојиле нешто 
од својих производа за ове дечије пакетиће. Из Центра кажу да 
највише захваљују на доживљајима и радосним тренуцима које 
су имали са овом децом. Такође желе да им ова година буде 
боља, радоснија, да их охрабре да се уз помоћ добрих људи, 
којих још увек има, може остварити оно што им сада изгледа 
недостижно и немогуће. 

Пакетићи су прикупљени захваљујући Центру за социјални рад  једном броју фирми и предузећа: 

„Јединство“ Велика Греда, „PoliPlan“, Пландиште, Polimer Comerce“ Пландиште, АД „Хајдучица“, „Агро 

Агбаба“ Банатски Соколац, Пицерија „Россо“ Пландиште, ТЗР „Павловски“ Пландиште, „БМ ПЛатан 013“ 

Пландиште, МЗ Пландиште, „Moricz“ Јерменовци, „Тестотека“ Пландиште, „Зем“ воћара Пландиште, 

Вулканизер „Ниџа –Пупе“, „Тип-Топ“ Пландиште, „Kids Land“ Вршац, МК “Панонски Гусари“ 

Пландиште и Радмила Пуђа, Пландиште. 

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ГРОБЉА У 

ПЛАНДИШТУ 
 Јавно предузеће “Полет” Пландиште почело је радове на проширења 

гробља у Пландишту . У првој фази, припремајју се  стазе кроз гробље за 

бетонирање. 

 “У оквиру пројекта проширења гробља у Пландишту, почели смо са 

радовима на припреми за бетонирање стаза, у дужини од  укупно око 400 

метара, као и парцелисање нових гробних места. У перспективи очекујемо 

и реализацију пројекта новог гробља на новој парцели”, каже вд директора 

ЈП Полет Пландиште Мирослав Петровић. 
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Културни центар „Вук Караџић“ Пландиште и Удружење жена „Јефимија“ 

ШЕСТИ ПУТ ОБЕЛЕЖИЛИ ТРАДИЦИОНАЛНУ МАНИФЕСТАЦИЈУ  

„МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА“ 

Удуржење жена Јефимија заједно са КОЦ 
“Вук Караџић“ Пландичте а под покровитељством 
Општине Пландиште већ шесту годину заредом 
обележавају Дан матерњег језика. По речима 
Наташе Бајић, председнице Удруржења 
„Јефимија“ ове године су организатори ове 
манифестације имали прилику да чују одважне 

жене, одважну децу, која дају велики допринос 
очувању матерњег језика којим говоре. Програм 
посвећен Дану матерњег језика, одржан је у Сали 
биоскопа. Нaташа је такође изјавила да је 
национална структура становника Општине 
Пландиште  богата и да на овим просторима, у 
узајамном поштовању и уважавању, живи више од 
двадесет нација и етничких група. Српски, 

македонски, мађарски, румунски и словачки језик 
су равноправно у употреби у свим државним 
институцијама. Наташа је посебно нагласила да 
већ шесту годину организују ову манифестацију и 
веома су поносни на то. 

Веома успешно сарадњу остварују са КОЦ 
Вук Караџић Пландиште и директорком Тијаном 
Штиглиц и њеним сарадницама као што велику и 
значајну подршку имају од локалне самоуправе и 
месне заједнице изјавила је још Наташа Бајић, 
председница Удружења жена „Јефимија“. 

Обележавању Међународног дана 
матерњег језика присуствовали су и представници 
Локалне самоуправе. Тим поводом, Јован Репац, 
председник општине Пландиште је рекао да је 
обележавање Међународног дана матерњег језика 
изузетно битно за све нације и да се поносе што у 
Општини Пландиште има двадесет и две нације и 
пет језика у службеној употреби. 

- Са овог места шаљемо поруку из 
Пландишта да смо ми Европа у малом, да смо ми 
једни другима окренути, да гледамо традиције и 

поштујемо вредности, да репрезентујемо оно 
најбоље, у смислу културе, традиције и фолклора 
из сваке националне средине јер као мала општина 
имамо много срца и много добре воље да 
помогнемо свим националним мањинама са 
територије општине Пландиште. – изјавио је Јован 
Репац, председник Општине Пладниште. 
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ВЕЛИКА АКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 
 

“ПРЕВЕНЦИЈОМ ДО ЗДРАВАЉА” 
У СВИМ СЕОСКИМ АМБУЛАНТАМА 

Дом здравља “1. Октобар“ Пландиште већ извесно 
време спроводи велику акцију под називом “Превенцијом 
до здравља”. До сада су превентивне прегледе успешно 
организовали у Великој Греди, Пландишту, Хајдучици, 
Дужинама, Милетићеву а ових дана акција је спроведена, са 
истим успехом и у Великом Гају. 

По речима др Небојше Дрљевић, в.д. директора 
Дома здравља, чињеница је да се са сваком акцијом јавља 
све више грађана који су заинтересовани за превентивне 
прегледе, чиме се јасно показује да је читав овај пројекат 
наишао на велику подршку мештана у општини Пландиште. 
Директор је такође рекао да се током реализације ове акције 
у насељима на територију Општине Пландиште махом 
јавља становништво старије доби и зато ће се потрудити да 
овакве прегледе организују чешће, како би свим грађанима 
понудили бољи и квалитетнији систем превентивне 
здравствене заштите. 

Oвом акцијом Дом здравља Пландиште ради 
превентивне прегледе срца, абдомена, крвног притиска и 
шећера у крви. 

- Превенција је велики корак ка очувању здравља и 
стога смо ставили велики акценат на реализацију овог 
пројекта, јер желимо да помогнемо нашим суграђанима пре 
свега у очивању здравља кроз превентивне прегледе и 
повећања опште информисаности о здрављу и очувању 
здравља - рекао је в.д. директора Дома здравља, др Небојша 
Дрљевић.            Г.Р. 

У МЗ Хајдучица 
 

НАСТАВАК РАДОВА  
НА УРЕЂЕЊУ СЕЛА 

 
Ловачко друштво “Видра” из 

Хајдучице, у сарадњи са саветом МЗ 
Хајдучица, организовало је сређивање 
службених просторија удружења, дворишта 
и постављање лед расвете на објекту. 

Још једна у низу радних акција 
подржаних од стране савета МЗ Хајдучица 
са циљем унапређења сарадње са 
удружењима из Хајдучице и уређења и 
улепшавања просторија и јавних површина 
које су од општег интереса за све мештане 
овог банатског села. 

“Савет МЗ Хајдучица наставља 
интезивно спровођење радних акција које 
ће значајно унапредити комуналну 
инфраструктуру нашег села али и додатно 
повезати и унапредити сарадњу са 
удружењима и мештанима нашег села. Како 
сам то раније истицао, циљ нам је да кроз 
ове акције додатно оснажимо и 
подстакнемо мештане Хајдучице да својим 
малим доприносом помогну да улепшамо 
наше село, да обогатимо културни садржај 
и на крају крајева и да се додатно повежемо 
и разговарамо о плановима за даље 
унапређење села”, истакао је Аца 
Анђеловски, председник Савета МЗ 
Хајдучица. 

ДРУГЕ ФАЗА ИЗГРАДЊЕ ТРИМ СТАЗЕ У ПЛАНДИШТУ  

 Општина Пландиште, у сарадњи са Министарством заштите животне средине, започела је 

реализацију пројекта “Очување и заштита земљишта као природног ресурса”, у оквиру којег је планирана 

изградња трим стазе са теретаном на отвореном на потесу парцела код мотела “Платан”.Тренутно се 

изводе радови у оквиру друге фазе пројекта која подразумева постављање електро инсталација и 

канделабера, ивичњака и репро-материјала на стази. Укупна вредност пројекта је 17,97 милиона динара, 

од којих је 70% обезбеђено из Зеленог фонда Министарства заштите животне средине, док је 30% 

обезбеђено из буџета локалне самоуправе. Реализација самог пројекта одвијаће се у више фаза и ово је 

врло значајна инвестиција коју реализујемо у сарадњи са Министарством заштите животне средине у 

склопу уређења деградираних површина и очувања и заштите земљишта као природног ресурса. Изградња 

трим стазе подразумева и постављање и теретане на отвореном, чиме правимо зону за спорт и рекреацију, 

одмор и разоноду наших суграђана. Реализација оваквих пројеката је од великог значаја за све грађане 

Општине Пландиште, јер оваквим пројектима тежимо да нашу општину учинимо лепшом и уређенијом”, 

изјавио је Јован Репац, председник Општине Пландиште. 
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПЕСАМА  

„МОЈ ВЕТАР БАНAТСКИ“  

ЈЕЛЕНЕ МИЛИЋ У ПЛАНДИШТУ 
 

ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ 
 

У организацији КОЦ “Вук Караџић“ 

Пландиште и Црвеног крста Пландиште љубитељи 

поезије и писане речи су били у прилици да 

присуствују једној изузетној песничкој вечери, 

промоцији књиге песама под називом „Мој ветар 

банатски“ песникиње Јелене Милић из Суботице. 

 Утиску песничког тренутка, по свему 

пoсебног у Пландишту, допринела је пре свега 

атмосфера у којој су читане песме, које мало кога да 

су оставиле равнодушним те вечери, музичке 

бравуре Миљане Ђуровић на хармоници и свакако, 

сјајна публика. Сваку прочитану песму пратили су 

звуци пажљиво бираних мелодија. Ипак, све ово не 

би било довољно да песме није читао Емир 

Ибрахимовић, глумац тузланског позоришта, који 

је специјално за промоцију у Пландишту допутовао 

из Тузле. Емир је све присутне лагано, са пуно 

емоција, веома оригинално, прошетао књимог 

песама “Мој ветар банатски“, која је настала као 

резултат боравка и рада у Банату, где је Јелена врло 

често долазила, као самостални стручни сарадник 

Црвеног крста Војводине. Ту је стекла бројне 

пријатеље и заволела Банат. Ово је Јеленина друга 

књига поезије. У рецензији књиге, названој 

„Поезија саткана од емоција“ књижевница, Наташа 

Бундало Милкић пише да је Јелена рођена 

песникиња, која у свом бићу крије невероватну 

слику своје љувави коју свако једном додирне и 

сретне у животу. Такође пише, да је поезија Јелене 

Милић права поезија за нежне, романтичне душе 

жељне нежних, чистих стихова и романтичних 

тонова, уз које ћемо у тишини открити делиће себе. 

Разговор са песникињом, сигурно и професионално 

је водила Анастасија Тот, волонтер и сарадник 

Црвеног Крста Пландиште а песничко вече је 

отворио Михајло Банчевић, стручни сарадник 

КОЦ „Вук Караџић“. 

Било је то лепо и пријатно књижевно вече 

које ће присутни дуго памтити.  

  Р.Г. 

НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ЗА  

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА “ЈЕФИМИЈА“   
  

 Ових дана и Удружење жена „Јефимија“ из 

Пландишта добло је своје просторије за рад. 

Захваљујући Општини Пландиште , председнику 

општине,  Јовану Репцу и његовим сарадницима, 

Удружење жена „Јефимија“ добило је и опремило 

свој простор где ће се убудуће дружити и наставити 

са радом  који је до сада био на завидном нивоу. 

   Наташа Бајић, председница Удружења је 

овом приликом захвалила Општини, председнику и 

његовим сарадницима на свој подршци коју имају  

и захваљујући којој могу  несметано да раде, да 

наставе са постизањем резултата које је Општина 

препознала и наградила.   

Председник општине, Јован Репац је на 

отварању просторија удружења „Јефимија“ изјавио 

да Општина Пландиште кроз конкурсе прати и 

подржава рад више од 40 општинских удружења и 

да им пружа  финансијску и огистичку подршка 

која је веома значајна за ради и функционисање 

сваког удружења. 

- У овој просторији имамо прилику да 

погледамо само делић радова и рукотворина које 

ово Удружење производи и делић оних 

традиционалних и културних вредности које ово 

удружење негује. Желим им пуно успеха у раду”, 

истакао је Јован Репац, председник Општине 

Пландиште.       

Р.Г. 
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ОСНОВЦИ У АКЦИЈИ ПОШУМЉАВАЊА ВЕЛИКЕ ГРЕДЕ 
 
 Ученици Основне школе Јован Стерија 

Поповић из Велике Греде, заједно са наставницима, 

са првим сунчаним данима, покренула су акцију 

“Засади дрво”. У склопу акције уређено је школско 

двориште и посађене су саднице листопадног и 

четинарског дрвећа. 

 Читаву акцију која се спроводи у циљу 

заштите и унапређења животне средине присуством 

је подржао и Душан Ћурчић, заменик председника 

Општине Пландиште и кандидат за народног 

посланика Републике Србије. 

 “Организовање оваквих акција наилази на 

велику подршку локалне самоправе, обзиром да се 

кроз њихову реализацију активно ради на подизање 

свести код деце о значају шума и очувању зелених 

површина, о друштвеној одговорности, о чувању и унапређењу и заштити животне средине. Садниице су 

искоришћене за пошумљавање зелених површина око зграде основне школе у чијој реализацији су 

учешће узели дјаци од првог до осмог разреда. Похвалио бих све наставнике и директорку основне школе 

који показују велику иницијативу у реализацији ових акције, што децу поучавају о заштити животне 

средине, што их окрећу природи и што иницирају да наставу и практично примењују у једном здравом и 

природном окружењу”, истакао је Ћурчић. 

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА РАДА ПЛАНДИШТЕ 

ОД НОВЕ ГОДИНЕ У НОВОМ ПРОСТОРУ 

На самом крају прошле године, чланови 

Општинске организација инвалида рада Пландиште, 

пресецањем врпце, званично су се уселили у своје 

просторије. Инвалиди општине Пландиште нису 

могли да сакрију радост што су добили свој простор 

који су чекали од 2019. године, када је Зоран 

Ђорђевић, тадашњи министар за рад, запошљавање, 

социјална и борачка питања, посетио општину 

Пландиште и обећао, тадашњој председници ове 

организације, Славици Цветићанин да ће им 

помоћи да добију свој кутак. Договор је био да 

Општина Пландиште обезбедити просторију, а 

Министарство ће обезбедити финансијска средства 

за опремање простора и рачунар. 

Крајем прошле године, створили су се 

услови да се обећање и одржи, сада од новог 

министра, Дарије Кисић Тепавчевић, новом 

председнику Инвалида рада, Миливоју 

Павловском. Врпцу су пресекли Стана Свилкаов, 

председница Савеза инвалида рада Војводине и 

Јован Репац, председник општине Пландиште. За 

опремање и уређење ове канцеларије, Општинска 

организација инвалида рада Пландиште је од 

ресорног Министарства добила 240 хиљада динара. 

На отварању нове канцеларије Стана 

Свиларов, је захвалила Локалој самоуправи за 

помоћ, члановима пожелеле срећан рад у новом и 

лепо опремљеном простору. Председник општине 

Јован Репац, је поздрављајући све присутне, обећао 

да ће Општина Пландиште и убудуће подржати ову 

организацију као и остале организације у којима 

раде најстарији грађани општине. Председница 

Савеза инвалида рада Војводине је поклонила по 

слику, уље на платну Организацији и председнику 

општине Пландиште.     Р.Г. 



С Т Р А Н А  1 1  

НАЈТРОФЕЈНИЈИ СПОРТ У ОПШТИНИ 
 

ПУНА КОРПА МЕДАЉА ЗА КАРАТИСТE 
 

Такмичари карате клуба 

„АГРОБАНАТ“ Пландиште, су 

крајем фебруара наступили на три 

велика такмичења, на школском 

првенству Војводине, првенству 

зоне Банат и на првенству 

Војводине за сениоре где су 

оставрили одличан резултат и 

изборили пласман за наредне више 

нивое такмичења. Показало се да 

је циклус припрема које су 

одржане како у оквиру клуба, тако 

и у оквиру савеза и 

репрезентативних активности дао 

одличан замајац на стартним 

такмичењима која су чланови 

клуба имали. 

Школско првенство Војводине за ученице и ученике основних и средњих школа, одржано је 

крајем фебруара, у Инђији и том приликом такмичари карате клуба освојили су 4 медаље. На школским 

такмичењима, такмичари истовремено представљају свој клуб и своје школе. Школска такмичења су под 

покровитељством Савеза за школски спорт и надлежног гранског савеза и на њима је клуб увек са 

изузетним задовољством узимао учешће са великим бројем такмичара. Такмичари КК „Агронанат“ су на 

овом такмичењу представљали своје школе, ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ “Јован Стерија 

Поповић“ Велика Греда, ОШ “Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, гимназију „Исидора Секулић“ Нови Сад 

и хемијско – медицинску школу Вршац. 

Бронзане медаље освојили су: Куневски Марија – ученица гимназије „Исидора Секулић“ Нови 

Сад, Русић Стефан – ученик ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Мајкић Уна – ученица ОШ “Доситеј 

Обрадовић“ Пландиште и Младеновски Бранко – ученик ОШ “Јован Јовановић Змај“ Хајдучица. 

На Првенству зоне Банат у категорији полетараца, пионира и нада у Новом Бечеј, каратисти из 

Пландиште освојили су 19 медаља. 

Златну медаљу освојили су: Цветићанин Огњен у категорији нада 2009 годиште Б класа, Пинтер 

Арон у категорији нада 2009 годиште Ц класа, Здравковић Никола у категорији нада 2009 годиште Д 

класа, Бекић Марија у категорији нада 2010 годиште АПС и Б класа, Брезичанин Лазар у категорији 

пионира 2012 годиште АПС и Ц класа, Мајкић Уна у категорији полетарки 2013 годиште АПС и Ц класа, 

Николовски Михајло у категорији полетараца 2013 годиште Ц класа, Младеновски Бранко у категорији 

полетараца 2011 годиште АПС и Ц класа, ката тим нада у саставу (Цветићанин Огњен, Пинтер Арон, 

Бекић Марија). 

 Сребрну медаљу освојили су: Цветићанин Огњен у категорији нада 2009 годиште АПС класа, 

Боројевић Урош у категорији пионира 2011 годиште Ц класа. 

Бронзане медаље освојили су: Мијаиловић Миљана у категорији нада 2010 годиште Д класа, 

Девић Стефан у категорији пионира 2010 годиште Д класа, Мијаиловић Михајло у категорији полетараца 

2013 годиште Д класа, ката тим полетараца у саставу (Младеновски Бранко, Ракас Михајло, Мијаиловић 

Михајло). 

 На Првенству Војводине за сениоре, у изузетно јакој конкуренцији, пласман за првенство Србије 

изборила је Јовановић Невена. 

 Такмичари карате клуба су на ова три такмичења освојили 23 медаље што је показатељ константно 

доброг рада у клубу, који је на изузетно високом нивоу. 

 Након завршетка овог циклуса такмичења, настављају се интензивне како клубске тако и 

репрезентативне припреме такмичара нашег клуба за сва предстојећа домаћа и међународна такмичења 

која очекују такмичаре карате клуба. 

 
Т р е н е р 

Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ 

Мајкић Зоран с.р. 
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 *  *  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 – ручне семафоре, пумпе, рекете и 
лоптице за стони тенис као и лопте за футсал, одбојку и кошарку. 

* 
У складу са календаром школско-спортских такмичења 9. 

фебруара у организацији Спортског савеза у Пландишту је одржано 
Општинско првенство у одбојци. У конкуренцији две Основне 
школе са територије наше општине највише успеха имали су 
дечаци ОШ "Јован Стерија Поповић" из Велике Греде односно 
девојчице ОШ "Доситеј Обрадовић" из Пландишта. Најуспешније 
екипе представљале су нас крајем фебруара и почетком марта на 
Окружном првенству чији су домаћини били Ковин и Банатско 
Ново Село.  

* 
Школско првенство Војводине у каратеу одржано је у 

суботу 26. фебруара 2022. године у Спортској хали Инђије. Право 
наступа имали су ученици основних и средњих школа који су се 
квалификовали за ово завршно такмичење. Наши млади каратисти 
освојили су 4 медаље и на тај начин достојно репрезентовали своју 
школу, клуб и општину Пландиште. Покрајинско школско 
првенство у каратеу (кате/спортске борбе) организовали су Савез за 
школски спорт Србије и Карате савез Војводине. 

* 
 ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских 
судија и инструктора врши упис полазника у школу за фудбалске 
судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26 година) могу се 
пријавити ФСО Пландиште, ул. Војводе Путника 58/2, или путем 
телефона 013/862 - 338 и 062/208-952.                 puggia 

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР  
МАРТ 2022. 

 

ФУДБАЛ 

Војвођанска лига – Исток 

19.03.2022. 15:00h Пландиште 

Слога – Омладинац ФАМ (Ботош) 

Прва ЈБПФ лига 

20.03.2022. 15:00h Хајдучица 

Хајдучица – Раднички (Ковин) 

Друга ЈБПФ лига – Исток 

26.03.2022. 16:00h Маргита 

Слога – Караш (Куштиљ) 

27.03.2022. 16:00h Милетићево 

Граничар – Виторул (Стража) 
 

КОШАРКА 

2. МРЛ КСВ – Југ 

27.03.2022. 16:00h Пландиште 

Агробанат – Јадран (Голубинци) 
 

ОДБОЈКА 

II Војвођанска лига – јужни Банат 

20.03.2022. 11:00h Пландиште 

Пландиште – Будућност (Гај) 

20.03.2022. 14:00h Пландиште 

Пландиште – Раднички (Ковин) 

XIII TРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА И ЗАБОРАВЉЕНИХ АСОВА 

 У Пландишту је почетком календарске године настављена традиција 
одржавања турнира у малом фудбалу. Традиционални "XIII Турнир 
ветерана и заборављених асова" је постао део ланца турнира у организацији 
Фудбалског савеза општине Пландиште. 
 Солидно попуњене трибине и присуство преко 50 бивших играча, 
мајстора игре на "петопарцу" наговештавали су лепу спортску приредбу. 
 На XIII традиционалном турниру ветерана, који је био позивног 
карактера, учешће је узело 6 екипа: Росоман (Росоман), Саваршин 
(Саваршин), Анина (Анина), Банлок (Банлок), Наша Крајина (Купиник) и 
Фудбалски савез Пландиште. 
 Квалитет игре је био на завидном нивоу првенствено из разлога што 
су тимови врло озбиљно схватили ово такмичење. То је само још један 
доказ да је мали фудбал спорт којим се може бавити свако и у коме премоћ 
доносе брза, атрактивна и интелигентна игра. 
 Победник Турнира је Фудбалски савез Пландиште друго место заузела је екипа Наша Крајина а 
трећепласирани су гости из Северне Македоније – Росоман. За најбољег играча проглашен је Мариус 
Стоиан док је најбољи голман Јанк Марћиан. Најуспешнијим екипама и појединцима пехаре и признања 
у трајно власништво уручили су у име организатора председник ФСО Пландиште Милорад Стоилковски 
и председник општине Пландиште Јован Репац. 

- Користим ову прилику да се пре свега захвалим учесницима, судијама, спонзорима и посебно 
Општини Пландиште као и свима који су на било који начин омогућили и помогли да по тринаести пут 
реализујем своју идеју. Искрено се надам да ћемо и у будућности наставити добру сарадњу. Већ осму 
годину заредом учешћем екипа из Румуније односно шестим доласком екипе из Македоније турнир је 

прерастао оквире нашег региона, а већ наредне би 
могао бити богатији и за једну екипу из Турске - 
истакао је председник ФСО Пландиште. 
 Након званичног дела уследило је неизбежно 
"треће полувреме". Уз добар залогај, пиће и музику 
стари асови радо су се присећали дана када се фудбал 
углавном играо из задовољства. 
 У периоду када нема пуно спортских дешавања 
овај турнир представља право освежење за све 
поклонике спорта а нарочито љубитеље најважније 
споредне ствари на свету.        
        puggia 


