
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  
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 Крајем прошле године, 13.12.2013. године, у 

Новом Саду, потписан је уговор о коришћењу 

бесповратних средстава између АПВ - Покрајинског 

секретаријата за привреду, запошљавање и 

равноправност полова и општине Пландиште. 

уговором су општини Пландишште одобрена 

средства у износу од 494.152,20 динара за 

реализацију пројекта: Успостављање видео надзора 

у образовној установи у ОШ „Доситеј Обрадовић“. 

У спроведеном поступку јавне набавке, за извођача 

радова је изабрана фирма „Цитадела“ из Београда. 

Пројекат је реализован у потпуности. Инсталирано 

је укупно 16 камера (10 спољних и 6 унутрашњх). 

О значају пројекта, директор школе, Сава 

Дивљаков каже да камере покривају један део 

унутрашњости објекта, холове школе, терене школе 

и ближу околину. Од изузетног значаја су, на првом 

месту због безбедности ученика, а онда и због 

безбедности и евентуалних кварова на самом 

објекту. Камере су укључене 24 сата тако да се 

надзиру апсолутно све активности и кретеања 

унутар и у непосредној близини објекта. Иако до 

сада није било већих проблема, по речима директора 

Дивљакова, са сигурносним камерама ће се све 

много брже и лакше решавати.                    

          Р.С. и Г.Р. 

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ  

КАМЕРЕ У ОСНОВНОЈ  

ШКОЛИ У ПЛАНДИШТУ 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

У СЕПТЕМБРУ ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ  
 Обавештавамо заинтересована лица да је оглас за јавну лицитацију – први круг - за издавање 

државног пољопривредног земљишта објављен у дневном листу Дневник дана 16.08.2014 године.Такође 

оглас се налази на огласној табли општинске управе општине Пландиште, на огласним таблама месних 

канцеларија и на сајту општине Пландиште. 

 Предаја документације је до 15 часова дана 05.09.2014 године. 
 Лицитација за давање у закуп државног пољопривредног земљишта одржаће се у згради Дома 

културе у Пландишту – сала биоскопа, улица Војводе Путника број 58, и то: 

 1. КО. Марковићево, Милетићево, Банатски Соколац, Дужине, Хајдучица дана 08.09.2014 

године са почетком у 08,00 часова. 

 2. КО. Барице, Јерменовци, Стари Лец дана 09.09.2014 године са почетком у 08,00 часова. 

 3. КО. Велики Гај, Купиник дана 10.09.2014 године са почетком у 08,00 часова. 

 4. КО. Маргита, Велика Греда, Пландиште дана 11.09.2014 године са почетком у 08,00 часова. 

 Увид у документацију се може извршити сваког радног дана у времену од 10,00 до 12,00 часова 

у просторијама општинске управе општине Пландиште. 

 Oглас лицитације можете видети на огласној табли општине Пландиште, на огласним таблама свих 

месних заједница, на сајту општине Пландиште и у дневном листу „Дневник“ од 16.08.2014.године. 

 Лицитација ће се обавити у периоду од 8.09. до 11.09.2014.године.  
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Служењем парастоса у цркви Св. Рафаила 
Банатског и академијом "Ој, Крајино" у 
Културном центру у Пландишту, 3. августа 2014. 
године, обележена је деветнаеста годишњица 
прогона и страдања Срба из Републике Српске 
Крајине. Обележавање датума који је симбол 
страдања крајишких Срба у грађанском рату 1991-
1995. организовало је Завичајно удружење 
Крајишника „Никола Тесла“. У присуству 
представника општине Пландиште, прогнаних и 
избеглих Крајишника и других грађана, парастос 
жртвама које су страдале у Крајини и за Крајину 
служио је свештеник Недељко Јанковић. Након 
парастоса, у Културном центру „Вук Караџић“ у 
Пландишту одржана је Академија под називом „Ој, 

Крајино!“, чиме је дат посебан 
печат овом дану. Крајишници су 
се за тренутак вратили у завичај 
и у време великих искушења на 
достојанствен начин подсетили 
себе и друге на један од 
најтрагичнијих догађаја у 
српској историји. Свечана 
академија почела је 
интонирањем „Химне Крајини“, 
након чега је уводну беседу 
казивао Никола Везмар, 
председник Завичајног 
удружења Крајишника „Никола 
Тесла“. Испред локалне 

самоуправе скупу се обратио Милан Селаковић, 
председник општине Пландиште. Научни осврт на 
питање српско - хрватских односа на простору 
данашње Хрватске дао је угледни историчар 
пореклом из Лике др Момчило Диклић. У 
концизном и веома интересантном предавању др 
Диклић дао је приказ околности и појединости од 
значаја за српско питање у Хрватској. У пригодном 
културно - уметничком делу академије, своје 
стихове казивао је крајишки песник родом са Банија 
Милош Бајић, а гуслар Саво Контић приближио 
је чаролију једног од најстаријих српских 
инструмената уз који је вековима, са генерације на 
генерацију, преношена историја и народно 
стваралаштво.          Гојко Везмар  

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ  

АКАДЕМИЈА „ОЈ КРАЈИНО“ У ПЛАНДИШТУ 

Месна и храмовна слава 

 

Успење Пресвете Богородице 
у Великој Греди 

 

Програм Прославе: 
 
 

27.08.2014. (среда) 
22:00 Концерт у центру села - гост Марко 
Пауновић (Звезда Гранда) 
 
28.08.2014 (четвртак) 
09:00 Света Архијерејска литургија - служи  
Њ.Преосвештенство Епископ Банатски 
Никанор (литургија и резање славског колача) 
15:00 Такмичење у кувању куваних јела 
16:00 Позивни турнир у малом фудбалу за 
ветеране (учесници Маргита, Купиник, Банатски 
Соколац, Милетићево, Стари Лец, Бока, 
Јаношик и Велика Греда) 
22:00 Концерт у центру села - гост Марина 
Станкић (Звезда Гранда) 
 
30.08.2014. (субота)  
19:00 Великогоспојински бал у Сали Дома 
Културе у Великој Греда (организатор 
Асоцијација жена Велика Греда) 

ЈЕРМЕНОВЧАНИ 
НЕГУЈУ ТРАДИЦИЈУ  

 

 И ове године, у 
Јерменовцима, полагањем венца 
на спомен обележје палим 
борцима у Првом и Другом 
светском рату, свечано обележен 
дан бораца. Јерменовчани више од 60 година, 
традиционално, уочи Месне и храмовне славе, Свете 
Ане, полажу венац на спомен обележје, у центру села. У 
присуству најстаријег борца, 87-годишњег Јаноша 
Радича, мештана и представника Месне заједнице, 
чланови КУД-а „Петефи Шандор“ из Јеремноваца, уз 
помоћ др Јожефа Вирага, уметничког руководиоца, 
припремили су и извели пригодан рецитал у оквиру којег 
су споменути сви мештани, који су отишли у Први и 
Други св. рат и никада се нису се вратили, укупно 44 (31 
у Првом и 13 у Другом св. рату). Венац на спомен 
обележје, положили су потпреседник Савета МЗ Тибор 
Халас, најстарији живи борац, Јанош Радич  и др Вираг 
коме припада захвалност за обновљену традицју 
полагања венца која, почетком две хиљадите била 
прекинута и пре три године обновљена. Садашње 
руководство МЗ обећава да неће дозволити да се 
традиција прекине и да село заборави на своје претке који 
су се борили за данашњицу а исто тако кажу у КУД-у, све 
док буду постојали, на свој начин, одаће пошту 
погинулим Јермeновчанима.                                          Г.Р.  
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У УДУЖЕЊУ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

ПРОСЛАВА БЛАГЕ МАРИЈЕ 

Удружење инвалида рада општине Пландиште и ове 
године је прославило своју крсну славу, Благу 
Марију – Марију Магдалену. Ово Удужење је на 
иницијативу овогодишње куме, Јулијане Грујеску,  

Славу почело да обележева пре девет година.Благу 
Марију су изабрали за Крсну славу јер је она била 
Исусова ученица која га је пратила и слушала његове 
проповеди а касније је помагала светом Јовану 
Богослову у проповедању Јеванђеља, рекла је 
председница Удужења, Славица Цветићанин. 
Резање славског колача обавио је месни парох, 
Недељко Јанковић у присуству бројних гостију којих 
је било од Новог Сада и Сремских Карловаца, преко 
Вршца до општине Дета у Руминији са чијим 
пензонерима је успостављена сарадња прошле 
године. Обележавање Крсне славе Удужења 
инвалида рада општине Пландиште својим 
присуством, увеличали су и  председница Савеза 
инвалида рада Војводине, Стана Свиларов, заменик 
председника општине, Ендре Сабо, Бојана 
Јовановић, члан Општинског већа, Горан 
Латковић, одборник у СО Пландиште и 
председник МЗ Пландиште и остали сарадници и 
донатори Удружења. Поводом Славе, биле су 

постављене су две изложбе, једна, ручних радова 
које су израдиле чланице Удужења и друга, изложба 
слика, уља на платну пландиштанских сликара Васе 
Милекића, Боже Бућинца и Милана Продановић, 
такође чланова Удужења. Кумство примила 
Мирјана Крстев, чланица удружења из Пландиште. 
                              Г.Р.  

У ПЛАНДИШТУ ПОЧЕЛА СА РАДОМ  
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ 

СИРОМАШТВА 
 

Поводом реализације пројекта „Мапирање 
социјално угроженог становништва и промоција 
радне активације угроженог становништва на 
локалном нивоу“, који ради општина Ада са четири 
војвођанске општине међу којима је и општина 
Пландиште од 1.августа 2014 године, у општини 
Пландиште је почела са радом Канцеларија за 
смањење сиромаштва. Канцеларија у сарадњи са 
Центром за социјални рад, тренутно ради на 
прикупљању података о породицама са територије 
општине Пландиште које примају новчану социјалну 
помоћ. Представници удружења грађана „Дуга“ из 
Аде у општини Пландиште до сада су, у оквиру 
пројекта, одржали три едукације и за потребе 
пројекта, треба да одрже још две обуке како би 
анкетари што ефикасније обављали посао и 
прикупили довољан број података са терена. Радници 
канцеларије за смањење сиромаштва, координатор 
Јелена Кљајић, Радован Селаковић и представник 
Центра за социјални рад психолог Мирјана 
Манојловић су 29.07.2014. године посетили Нову 
Црњу и присуствовали састанку са Ласлом Чикоши, 
државним секретаром у Министарству рада, 
запошљавања, борачка и социјална питања у 
општинама Ада, Нова Црња, Нови Бечеј и Пећинци 
који су партнери на пројекту. Тема разговора је била 
активности на пројекту и недоумице које су се до 
сада кроз реализацију активности показале.                                     
              Ј.Кљајић 



  

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 21. август 2014, Година 2. Број 16. 

Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

БЛИЦ ВЕСТИ 

У среду 20. августа са почетком у 18 часова у 
Банатском Соколцу одржаће се III традиционални 
турнир ветерана у малом фудбалу "Rock Village – 
2014". Турнир је као и претходних година позивног 
карактера, а поред домаћина и организатора 
учествују још екипе из Пландишта, Велике Греде и 
Милетићева. Поред неизбежног заједничког дружења 
за првопласирани тим обезбеђено је признање у виду 
победничког пехара. 

* 
Нови Козјак ће у уторак 26. августа бити домаћин 
конференције клубова Међуопштинске фудбалске 
лиге Алибунар-Пландиште за сезону 2014/2015. 
Према очекивањима лига ће бројати 9 клубова (5 са 
територије општине Пландиште односно 4 са 
територије општине Алибунар). На основу календара 
такмичења прво коло на програму је 06 и 07-ог 
септембра а јесењи део првенства завршава се првог 
викенда новембра месеца 01/02.11.2014. 

* 
Летњи регистрациони период у 2014. години за 
играче свих степена такмичења траје од 16. јуна до 
31. августа, а зимски регистрациони период у 2015. 
години предвиђен је за период од 19. јануара до 13. 
фебруара, закључно придржавајући се при томе 
одредаба Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФС Србије.                          puggia 

30.ДАНИ РИБАРА  - ЈЕРМЕНОВЦИ  

БАЈКЕРИ КУВАЈУ НАЈБОЉУ ЧОРБУ 

 Традиционална спортско - туристичка  
манифестација „Дани рибара“ одржана је и ове 
године само под покровитељством општине 
Пландиште. У организацији овогодишњих „Дана 
рибара“ који су одржани у једном дану, 16.08. 
учествовао је КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште и 
Удружење риболоваца „Шаран“ из Јерменоваца. 
 У преподневним сатим, одржано је 
такмичење у пецању рибе удицом на пловак за 
пионире а након тога и  пецање удицом на пловак 
за сениоре. Највише среће, међу најмлађим 
такмичарима, 
имали су 
Анастасија Воја 
и Лука Бербер 
из Вршца и 
Лаза Бокан из 
Јаношика. 
  Међу 
сениорима, ове 
године највише 
среће имали су 
Златко Мамојка из Јаношика и Милорад Томић 
и Тони Цветановски из Алибунара. Награђенима 
су уручене медаље и захвалнице. 

Након тога, одмах су почеле припреме за 
најатрактивније такмичење, кување рибље чорбе. 
Ове године, био је девет котлића. По одлуци жирија 
у саставу Јанош Барна председник и чланови: 
Иштван Шош и Родика Грујеску, најбољу рибљу 
чорбу скували су бајкери 
„Панонски гусари“ из 
Пландишта са 
пријатељима из Београда 
и Шапца. Друго и треће 
место је припало је 
екипама из Јерменоваца, 
„Кувари“ и „Кумови“. 
Председник општине, 
Милан Селаковић 
награђенима је уручио 
котлиће и захвалнице. 

                        Р.Г. 

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - АВГУСТ 

 

ФУДБАЛ 

Војвођанска лига - Банат 30.08.2014.  
16:30h Пландиште: Слога – Вршац Jунajтeд (Вршац) 

 

Прва ЈБПФ лига 31.08.2014. 
17:00h Хајдучица: Хајдучица – Црвена звезда (Павлиш) 


