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Ових дана све очи су биле 

упрте у Дом здравља „1. Октобар“ 

Пландиште који се од децембра 

прошле године комплетно реновира, 

после више од 40 година рада. Рок 

за завршетак радова и званични 

пријем био је последњег дана у 

мају, 31.05. 2018. године. 

У присуству представника 

Канцеларије за управљање јавним 

улагањима, Данијеле Мишчевић и 

Бранка Димитријевића, инжењера 

Канцеларије, педставника извођача 

радова фирме „Експерт Универзал 

Београд“, представника Надзора, координатора из Општине Пландиште, Милоша Манојловића и 

Горице Стефановић и директора Дома здравља, др Драга Божића, прегледани су сви радови а након 

тога је извршена званична предаја реновираног објекта Дома здравља и колтларнице. 

Дом здравља у Пландишту је реконструисан захваљујући средствима у износу од 43 

милиона динара која су добијена од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике 

Србије, за комплетно реновирање Дома здравља у Пландишту који откако је сазидан ниједном није 

реновиран. Званичном пријему Дома здравља присуствовали су представници Локалне власти на 

челу са председником, Јованом Репцем и замеником председника Гораном Доневским. 

- Захваљујем Канцеларији за управљање јавним улагањима која је до сада финансирала 

реновирање два објекта а ускоро почиње и реновирање Дома за душевно оболела лица у Старом 

Лецу. Радови су коштали 43 милиона динара. Општина је у реновирању учествовала са куповином 

котла у ведности од 1.300.000,00 динара. Задовољни смо оним шта је урађено, али битно је да наши 

грађани буду задовољни. Дом ће почети са радом у условима који се не виђају ни у неким већим 

градовима у Србији тако да слободно можемо да кажемо да немемо реконструисан Дом здравља 

него буквално имамо нов Дом здравља. Успели смо, идемо даље у интересу наших грађана - рекао 

је председник општине, Јован Репац на званичном пријему на коришћење, реновираног Дома 

здравља. 

Од шефа градилишта, Александра Шеварлића сазнајемо да су радови завршени у року од 

5 месеци. Извођач радова била је фирма „Експерт Универзал“ Београд. На Дому здравља у 

Пландишту је замењена комплетна столарија, фасада, инсталације водовода и канализације, електро 

инасталације, развод електроинсталација, молерај, керамички радови, кров је замењен са термичким 

панелима. - Објекат је доведен до врхунског нивоа енергетске исплативости - рекао је Шеварлић. 

ЗАВШЕНО РЕНОВИРАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА 

ЕНЕРГЕТСКА УШТЕДА УБУДУЋЕ ЗА 50 ПОСТО 
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Из рада Општинске управе 

„ЛОКАЛНА ПОДРШКА САМОСТАЛНОМ ЖИВОТУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ 

УСПЕШНО ЗАВРШЕН ПРОЈЕКТ НАМЕЊЕН ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Након Промотивне конференција, десет 

месеци касније у Пландишту је одржана и Завршна 

конференција пројекта који је увео иновативну 

социјалну услугу и био је намењен  особама са 

инвалидитетом. Циљ пројекта је помоћ особама са 

инвалидитетом и деци са посебним потребама и 

њиховим породицама. Пројектом је предвиђено да 

10 домаћица помажу, као што геронто домаћице 

раде на терену и 10 домаћина, хаузмајстора, раде 

све потребне послове куће, као што је одржавање 

окућнице и ситније поправке. Ову услугу су 

домаћице и домаћини у пружали у 45 породица 

током 10 месеци имплементације пројекта.  

- Мада је Општина реализовала више 

пројекта који су пружали услуге старачким 

домаћинствима, ово је први пројекат који је 

намењен инвалидним особама и њиховим 

породицама - рекла је Олга Димитровски, 

начелница Одељења за друштвене делатности 

Општинске управе општине Пландиште на 

Завршној конференцији пројекта. Олга је захвалила 

свима који су учествовали у имплементацији 

пројекта и онима који су индиректно помагали 

пројекат. 

Горан Доневски, заменик председника 

Општине је говорио о значају оваквих и сличних 

пројеката и потреби да их буде што више јер је 

структура становништа у општини Пландиште 

таква да су потребе велике за социјалним услугама 

а могућности Општине, на жалост, ограничене. 

Општина ће свакако подржати овакве пројекте и 

жали што је завршетком овог пројекта ускраћена 

могућност да се корисницима и даље помаже као и 

због престанка рада домаћина и домаћица у 

пројекту. Директорица Центра за социјални рад 

општине Пландиште, Ђурђевка Тафра је 

захвалила свим запосленим на пројекту на 

досадашњем раду на имплементацији пројекта а 

након тога је замолила домаћице и домаћине да 

говоре о својим искуствима у раду на пројекту. 

Александра Одавић Мак, начелница Општинске 

управе је похвалила пројекат и рад запослених и 

рекла да је пратила извештавање које увек било на 

време и коректно. Домаћини и домаћице су 

говорили о својим искуствима на терену и нису 

крили бојазан како ће корисници услуга да 

прихвате чињеницу да је пројекат завршени да ће 

они престати да долазе. Захваљујући овом пројекту, 

Центар за социјални рад је открио старије 

инвалидне особе за које није ни знао да постоје и 

којима је захваљујући пројекту сада пружена 

адекватна помоћ и нега. 

74. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Последња, 74. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у четвртак 

24.05.2018.године. На дневном реду седнице којом је председавао председник општине Пландиште, 
Јован Репац, било је 5 тачака. 

Чланови Општинског већа општине Пландиште су, након усвајања записника са последње три 
седнице (71. 72. и 73.), прво разматрали Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште 
за 2017. годину. У оквиру ове тачке је речено да је у 2017. години Веће одржало 34 седнице, од којих је 19 
сазвано у редовном поступку и 15 је сазвано по хитном поступку, телефонским путем. На 34 седница 
Општинско веће је разматрало 254 тачака дневног реда и то 236 на редовним седницама и 22 тачке на 
седницама сазваним по хитном поступку. Такође је речено да је у овом извештајном периоду Општинско 
веће донело 197 аката и то, 122 решења, 33 закључака, 9 правилника, 6 програма ипланова, 4 извештај, 7 
конкурас и 5 осталих аката. Такође је речено да je Општинско веће радило у оквирима својих 
надлежности уз максимално ангажовање свих чланова. 

Након тога, већници су разматрали и дали Сагласност на мишљење адвоката Милоша Василије из 
Панчева, ул. Војводе Радомира Путника бр. 1 о предлогу за закључење судског поравнања. 

Претпослења и последња тачка су Захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа 
питања. 
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РЕНОВИРАЊЕ ВРТИЋА У ЈЕРМЕНОВЦИМА 

ДЕЛЕГАЦИЈА ДОНАТОРА ПОСЕТИЛА ВРТИЋ 

Председник Националног савета мађарске 
националне заједнице у Србији, Јене Хајнал и 
Анико Јерас, председница Извршног одбора 
Савета ових дана су обишли Дечији вртић „Срећно 
детињство“ оделење у Јерменовцима где се 
приводи крају његово комплетно реновирање и 
опремање  

На основу Уговора о додели средстава 
закљученог између Фодна „Бетлем Габор“ из 
Будимпеште, општине Пландиште и Националног 
савета мађарске националне мањине Суботица, 
општина Пландиште је добила средства за 
реновирање и опремање вртића у Јерменовцима у 
износу од 2.555.672,89 динара. Бесповратна 
средства добијена су у циљу реализације „Програма 
унапређења предшколских установа у Карпатском 
басену“. На згради вртића комплетно је мењан 
кров, стављена је камена вуна, урађена је потпуна 
реконструкција плафона и постављени нови олуци. 
Такође, сви прозори су замењени за нову, пвц 
столарију као и санитарни чворови и зидне плочице 
у кухињи. У дневном боравку вртића где борави 14 
малишана, купљени су нови столови, столице и 
кревети са душецима (5) прилаођени узрасту деце 
вртића. Представници донатора су желели да 
провере квалитет радова пре него што буде дошло 
до званичног пријема објекат. У вези са одрађеним 
радовима, остало је да се уради још пар ситних 
поправки након чега ће бити договорени датум 
званичног пријема реновираног објекта на 
коришћење. О посети Вртићу у Јерменовцима, 
председник Националног савета мађарске 
националне мањине, Јерне Хајнал је рекао да су 
Национални савет и Република Мађарске нашли  
начин осавремењавања не само образовања него и 
забавишта јер желе да деца која уче на свом 
матерњем језику, имају боље услове, а ова 
инвестиција баш о томе говори. Дошли су да виде 
објекат јер је важно да су квалитетно изведени 
радови, да све буде како је предвиђено а са друге 
стране, и сами желе да провере шта у Јерменовцима 
може да се инвестира и коју помоћ још могу да 
пруже. Већ у току следеће недеље, захваљујући 

Националном савету мађарске национлане 
зајенице, Вртић у Јерменовцима ће добити ново 
игралиште са справама у вредности од 800.000 
динара. Оно што још фали јесте мало игралиште на 
дворишту које следеће недеље треба да стигне у 
Јерменовце. Из пројекта је обезбеђен мали кутак са 
играчкама у сали забавишта који је стигао раније. 

- Што се тиче виђеног, можемо бити 
задовољни урађеним, нама је важно да корисници, 
пре свега деца, васпитачи и родитељи и, наравно 
мештани буду задовољни реновирањем Вртића, 
рекао је председник Националног савета Јене 
Хајнал. 

Председник општине Пландиште, Јован 

Репац који је са замеником Гораном Доневским 
дочекао госте у Вртићу у Јерменовцима, изјавио је 
да је презадовољан урађеном реконструкцијом, 
узимајући у обзир да је то стара зграда. Председник 
је такође рекао да велику захвалност Општина 
дугује Националном савету и Републици Мађарској 
за бесповратну донацију коју је општина 
Пландиште добила за Вртић у Јермновцима. 

- По мени је све у реду, видећемо шта ће 
Надзор да каже што се тиче самих техничких 
ставари. Визуелно гледано, естетски, изгледа заиста 
феноменално, рекао је председник општине 
Пландиште. 

Вртић ће захваљујући овом пројекту имати 
видео надзор, клима уређај и нови телевизор. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ  

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ БЕСПЛАТНА ПОСЕТА  

85. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

 Општина Пландиште је и ове године, као и 

претходних пет година, организовала одлазак на 

Међународни сајам пољопривреде у Нови Сад. 

Интересовање за одлазак у Нови Сад показао је већи 

број суграђана, углавном оних који се баве пољо-

привредом. Ове године је Општина сносила трошкове 

пута и улазница за Сајам за укупно 80 особа. 

На Сајам у Нови Сад заинтересовани су ишли општинским минибусом, четири дана, у среду 

(16.05.), као и у петак, суботу и понедељак (18, 19 и 21.05.). Првог дана заједничке посете, у име општине 

Пландиште, заинтересоване је водио Зоран Брдар, запослен у Општинској управи општине Пландиште. 

На Сајам су се пријављивали заинтересовани из целе општине и ове године је примећен пораст 

интересовања за посету овој манифестацији. Сви који су ове године били на Пољопривредном сајму 

вратили су се пуни позитивних утисака, са речима похвале за Општину која је и ове године наставила са 

започетом акцијом организоване посете Сајму. 



С Т Р А Н А  4  

Ш К О Л С К И   К У Т А К 

У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 
Ове године је, како је и обећано, Дан школе у ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште прослављен у 

комплетно реновираној школи. У највећој основној школи са територије општине Пландиште прослава 
Дана школе била је подељена на спортски и културни део програма. У 
ранијим јутарњим сатима одигран је турнир у малом фудбалу за 
дечаке а након тога је одржан отворени час поезије за ученике нижих 
разреда. Час је одржала песникиња Милица Петров, чије су песме 
добро познате ученицима школа јер су део њиховог градива. 
Малишани који су присуствовали часу поезије, заједно са песникињом 
су читали њене најновије песме. 

Уз помоћ својих учитеља и наставника и професора, ученици 
су припремили и пригодну приредбу која је била колаж рецитација, 
песама и одломака позоришних комада за своје другаре, наставнике и 
све запослене. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” 
ХАЈДУЧИЦА 

ПРИРЕДБА У ЗНАКУ УЧЕНИКА НИЖИХ 
РАЗРЕДА  

 
Дан школе, 
прославила је и 
Основна школа 
у Хајдучици. 
Као и сваке 
године, поводом 
Дана школе, 
ученици су уз 
помоћ својих 

наставника и професора српског језика и музичке 
уметности, припремили пригодан културно 
уметнички програм. Пре више године, у овој школи 
је школско звоно позвало госте и ученике на 
приредбу, што је било „нешто сасвим другачије“ 
заштитни знак ове школе. На почетку приредбе, 
директор школе, Мирослав Маричић је свим 
ученицима и колективу честитао дан школе и 
захвалио гостима који су дошли да својим 
присуством увеличају њихову прославу. Међу 
бројним званицама је био и Борче Величковски, 
председник Националног савета македонске 
националне заједнице у Србији. 

Сви ученици су се максимално ангажовали 
да приредба буде успешна али је ове године 
публика била наклоњенија ученицима нижих 
разреда који су били полетни, енергични и изузетно 
расположени. Рецитовало се на српском, 
словачком, македонском и мађарском језику. 
Традиционално, поводом Дана школе у Хајдучици 
се штампа и Школски билтен са свим важнијим 
дешавањима у школи и именима ученика који су се 
пласирали са школских на даља такмичења. У овој 
школској години највеће успехе су постигли: 
Огњен Липтак 8. разред (Регионално такмичење 
из српског језика), Коста Гвозденов 5. разред, 
Ања Златковић и Ивана Максимовски 8. разред 
(Регионално такмичење из биологије), Јелена 
Нешковић 7. разред и Игор Собин 6. разред 
(Међуопштинска смотра ученика основних школа 
на такмичењу “Шта знаш о саобраћају“) и Јелена 
Нешковић, Сара Николовски и Диана Ђуга 7. 
разред  (Општинском такмичењу у квизу „Шта 
знаш о здрављу“). 

ДАН ШКОЛЕ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ 

У ЧАСТ СТЕРИЈИ, ДИСУ,  

АНДРИЋУ И АНТИЋУ 

 

 Основна школа „Јован Стерија Поповић“ из 

Велике Греде са подручним одељењем 

Милетићево, Дан школе прославила на дан 

оснивања Народног музеја Србије по укази 

тадашњег министра просвете, Јована Стерије 

Поповића. По речима директорице школе, Јасмине 

Чоловић Родић, ове године је школа желела да 

свој дан прослави указујући почаст Стерији и 

српским великанима попут Диса, Андрића и 

Антића. Зато су тако и осмислили овогодишњу 

приредбу која је почела химном школе. 

 У програму који су ученици припремили по 

сценарију својих наставника и учитеља учествовали 

су ученици нижих и виших разреда који су 

рецитовали и извели позоришне приказе под 

називом “Сусрети књижевника”. Гости на приредби 

били су чланови КУД-а “Младост” из Велике 

Греде, певачка и фолклорна група. 

 Међу званицама који су били на прослави 

Дана школе у Великој Греди били су сви директори 

основних школа у општини, представници установа 

и институција чији је оснивач Општина 

Пландиште, директори основних школа из Вршца и 

Београда које носе име Јована Стерије Поповића и, 

по први пут представници основне школе из 

Прњавора Мачванског. 

 Директорица се на само почетку приредбе 

обратила присутним гостима, ученицима и 

запосленима изразивши захвалност свима који су 

својим присуством увеличали приредбу истичући 

да се у школи и за школу у прошлој години много 

урадило. 
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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ 

ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ  

И ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА 
 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, на основу члана 63. став 3. и члана 69. 

Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09 и 88/10 и 14/16), објављује обавештење о 

пријему захтева за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и одлагање  

неопасног отпада на територији општине Пландиште. Надлежни орган обавештава јавност, 

заинтересоване органе и организације да је 29.05.2018. године оператер ЈП „ПОЛЕТ“, ул. Обилићева 

бр.15, Пландиште,  поднео захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање, транспорт  неопасног 

отпада са територије општине Пландиште. Активности које горе поменути оператер предузима  су 

сакупљање, транспорт, складиштење и одлагање неопасног отпада на територији општине Пландиште. 

Предузеће ЈП „ПОЛЕТ“ поседује 50 контејнера од 1,1 m3, 17 контејнера од 5 m3, 5 контејнера од 7 m3 и 

2900 канти. Уређаји за пражњење свих врста комуналних посуда су аутосмећар и аутоподизач. Локације 

са којих се врши сакупљање су: Пландиште, Маргита, Барице, Јерменовци, Велики Гај, Купиник, Велика 

Греда, Хајдучица, Банатски Соколац, Милетићево, Марковићево, Дужине и Стари Лец. 

 Заинтересовани представници јавности могу доставити своја мишљења и предлоге у року од десет 

дана од дана објављивања обавештења. 

 Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 

до 15,00 часова, у Општинској управи општине Пландиште, канцеларији Одељења за просторно 

планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, 

инспекцијске послове и пољопривреду. 

 Обавештење објављено на сајту Општине Пландиште  дана 30.05.2018. године. 

КАРАТИСТИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ – РОДА КУП – БЕОГРАД  

И НА ШКОЛСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ВОЈВОДИНЕ 

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ 

Пландиште, наступили су 19.05.2018. године на 

међународном турниру „Рода куп“ у Београду, и на 

овом традиционално изузетно јаком међународном 

турниру остварили одличан резултат освајањем 5 

медаља, једну златну и једну сребрну медаљу и три 

бронзане медаље. 

Златну медаљу освојило је: Ката тим 

млађих сениора у саставу (Величковски Стефан, 

Величковски Лука, Тадић Радован). 

Сребрну медаљу освојило је: Ката тим 

сениора у саставу (Величковски Стефан, 

Величковски Лука, Тадић Радован). 

Броназне медаље освојили су: 

Величковски Стефан у категорији млађих сениора 

и сениора и Јовановић Јелена у категорији 

сениорки. 

   На школској олимпијади спортске омладине 

Војводине која се одржавала у периоду од 17 до 

20.05.2018. године у Новом Саду и која је окупила 

преко 4.000 такмичара из свих спортова и 

дисциплина из основних и средњих школа са 

територије Војводине, општину Пландиште 

представљали су: Мајкић Тамара, Рокнић Ксенија, 

Матијевић Андреј, Мирковић Кристина, Јовановић 

Јелена, Величковски Стефан и Величковски Лука, 

такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ 

Пландиште и у изузетно јакој конкуренцији имали 

запажене наступе и освојили две медаље, једну 

златну и једну сребрну. 

   Величковски Стефан је изузетно убедљивим 

наступима показао доминацију у својој категорији 

и освојио убедљиво прво место и златну медаљу. 

              Величковски Лука је изузетним наступима 

успео да избори пласман у финале у коме је освојио 

друго место и сребрну медаљу. 

              Након завршетка овог такмичења, 

настављају се интензивне припреме за Куп Србије 

за кадете, јуниоре, млађе сениоре и сениоре, 

међународни Дунав куп и за полагање које 

такмичаре клуба очекује 15.06.2018. године. 

 
Т р е н е р  

Карате Клуба „АГРОБАНАТ“                                                                                                       

Мајкић Зоран с.р. 



У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ-А ОДРЖАН  

11. БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН 
НАГРАЂЕНО СЕДАМ РАДОВА 

 У организацији КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште а под 
покровитељством Општине Пландиште и Покрајинског 
секретаријата за културу и односе са верским заједницама АП 
Војводине успешно је завршен 11. Банатски ликовни салон. У 
вези са овогодишњим Ликовним салоном у Пландишту, 
директор КОЦ-а, Мирослав Петровић који је званично отворио 
салон, рекао је да је ове године интересовање уметника за 
излагање на Банатском ликовном салону било велико. У КОЦ-у 
нису крили ни задовољствно за велики број пристиглих радова, 

42 уметника која су се представила са 59 радова. По речима директора, припреме за Салон су текле у 
задњих месец дана када су позивани сви културни центри Јужног Баната да узму учешће на овогодишњем 
Ликовном салону у Пландишту. Први пут, радови су стигли из Панчева. На овогодишњем, као и 
прошлогодишњем Банатском ликовном салону, радове су послали и уметници из Зрењанина. 

И овогодишње жирирање је обавио Јон Стефан, академски сликар из Вршца, који је изјавио да 
жирирање Банатског ликовног салона у Пландишту постаје све теже, због великог броја добрих радова. 
По оцени Јона Стефана, најуспешнији радови 11. Банатског ликовног салона у Пландишту су, „Актови 
1“, акрил на платну Драгана Ђорђевића из Панчева, „Јутарњи воз“ уље на платну, Божидара 
Младеновића из Беле Цркве и „Трипти“, суви пастел домаћег сликара, Маријана Ничевског из 
Пландишта. Специјане награде добило је 4 уметника: Ева Арбутина из Панчева за „Дар“-пастел-
гратаж, Јан Жолнај из Ковачице за рад „Зимска идила“, уље на платну, Емилија Југа из Вршца за рад 
„Булке“, уље на платну и Стеван Фекете из Банатског Карловца за цртеж оловком “Молитва“. 

Званично отварање 11. Банатског ликовног салона увеличао је Жељко Цеснак, песник из 
Пландишта који је за ту прилику премијерно читао своје стихове. Изложбу су осим на отварању, сви 
заинтересовани могли да посете током прошле недеље, сваког радног дана од 8,00-14,00 сати, у холу 
Дома културе у Пландишту. 
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У ДОМУ „1.ОКТОБАР“ У СТАРОМ ЛЕЦУ 

УСПЕШНО ОДРЖАНИ 13. СУСРЕТИ РОДБИНЕ И ПРИЈАТЕЉА 

Традиционала манифестација „Сусрети родбине и пријатеља“, на коју су сви у Дому за душевно 

оболела лица „1. Октобар“ у Старом Лецу јако поносни, организована је по угледу на сличну установу у 

Аустрији коју је делегација из Старог Леца посетила пре више од петнаест година. У Дому радо истичу 

изузетну сарадњу са колегама из Аустрије од којих су, на примерима добре праксе, много научили. 

Запослени у Дому не крију да су и данас, тринаест година касније, изузетно 

задовољни начином како су пријатељи и родбина њихових корисника, 

прихватили ову идеју дружења са својим најближима и како је даље шире. По 

речима директорке, др Мирјане Вуковић, почетак је био пун стрепње, 

бојажљив али је захваљујући родбини и пријатељима корисника који су код 

њих ово постала озбиљна 

активност  која се реализује 

једино у Дому у Старом Лецу. 

- Велико је богатство видети да 

тога дана, у дворишту Дома 

буде гостију, скоро колико и 

корисника. Пошто се из године 

у годину повећава посећеност, 

и запослени се припремају да 

Сусрети протекну у најбољем 

реду. Тако је било и ове године. 

Гости су могли да обиђу купопродајну изложбу ручних радова Радне терапије 

Дома која је и ове године изненадила са новим сувенирима. У забавном делу 

програма учествовали су корисници и чланови КУД „Вук Караџић“ из Пландишта. 

Поред бројних гостију и представника установа сличних Дому у Старом Лецу, ове године је на 

Сусретима била и директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту, Татјана Грнчарски заједно са 

породицом. Није крила задовољство што по други пут присуствује Сусретима за које је рекла да су 

једини такве врсте у Војводини и Србији и да их треба неговати јер су постали традиција. 

Као и свих година до сада, поред Продајне изложбе Радне терапије, највећу пажњу су привукли 

роштиљ мајстори Домске кухиње око којих је све време била гужва и ред за укусну пљескавицу. 

БУДИ МИ БЛИЗУ 

 

Буди увек поред мене, 

не дај да ми срце вене, 

не дај ране да ме гризу 

Молим те, буди ми близу. 

 

Спојимо душе у једну 

одбранимо љубав чедну 

бројимо победе у низу 

Волим те, буди ми близу. 

   

Заувек веран као пас 

јер си мој живот и мој спас 

гледам те к'о Монализу, 

Сањам те, буди ми близу. 

 

                    Негомир Грујић 

Г.Р. 
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МАЈСКА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА 
КРВИ У ПЛАНДИШТУ 

СМИЉКОВИЋ ДАО КРВ 90 ПУТА 
 
Друга овогодишња акција добровољног давања крви 

била је 29.05.2018. године. По речима секретара ЦК 
Пландиште, Радета Митровског, акцији се oвога пута 
одазвало 68 давалац од којих је крв дало 59. Охрабрује то 
што се Акцији добровољног давања крви коју 28 година 
заредом организују заједно са Институтом за трансфузију 
крви Срвије, одазивају млади који постају даваоци. 

- Ово је значајно за опстанак давалаштва као вида 
помоћи онима чији живот зависи управо од великог геста 
ових хуманих људи - рекао је секретар ЦК Пландиште. Од 
укупног броја давалаца у овој акцији, жена је било 16 а 1 
особа је први пут дала крв. С' обзиром на структуру 
становништва које се претежно бави пољопривредом и лепо 
време које им је омогућило излазак у поља, излазност 
давалаца је била на нивоу очекиване. Међу вишеструким 
даваоцима који се редовно одазивао Акцијама добровољног 
давања крви, последње 90 давање имао Драгомир 
Смиљковић који за два месеца пуни 65 година живота што 
представља границу старости особа које могу да дају крв. Смиљковић је најавио свог наследника у 
давалаштву, унука који ће ускоро славити пунолетство и који ће сигурно постати нови добровољни 
давалац. 

 Поред Мотоклуба „Панонски гусари“ који 
већ две године организују дан у којем се друже са 
децом која су у систему социјане потребе, и Актив 
жена „Гређнка“ из Велике Греде је одлучио да ове 
годину организје хуманитарну акцију коју ће 
посветити управо овој деци. Ова идеја је наишла на 
изузетан добар одзив у Центру за социјални рад 
који се придружио организацији овог акције. Исто 
тако, неочекивано добро је идеја била прихваћена у 
самом месту. Многи мештани су се јавили или 
лично долазили са добровољним прилозима за ову 
децу. Било је и оних који су доносили слаткише и 
одећу за малишане. 

 Актив жена „Гређанка“ откако је званично 
регистрован, у оквиру годишњег програма рада и 
активности редовно организује хуманитарне акције. 
Сав приход су до сада поклањали деци којима је 
помоћ била неопходна. И ове године су одлучили 
да акција буде посвећена деци. 
 По речима Наде Милановић, председнице 
Актива, акција је била намењена за сву децу са 
инвалидитетом, која су у хранитељским поро-
дицама или су имали неки облик насиља у пордици 

и за децу без старатељства. 
- Хтели смо да направимо један дан за памћење, 

да ми у Великој Греди будемо домаћини, да им бар 
један дан улепшамо и да се лепо осећају код нас. 
Организовали смо такмичење у навлачењу конопца 
и трчању у џаковима. За победнике смо обезбедили 
пехаре. Акцији су се одазвали и наши КУД-ови, 
„Младост“ из Велике Греде и „Јасен“ из Великог 
Гаја који су овим поводом одржали зајендички 
концерт - рекла је председница Актива жена 
„Гређанка“. 

Хуманитарну акцију или дан за памћење 
подржали су и бајкери клуба „Панонски гусари“ са 
гостима из Дете у Румунији као и бројни мештани 
али и фирме и предузећа из целе општине. 

- Мене посебно радује што су се и други 
учесници пријавили да учествују и организују 
овако диван скуп. То значи да се ова наша деца 
асимилирају у друштвену заједницу, да ми 
препознајемо инклузију и да су прихваћена од 
разних институција, удружења и актива. Свима 
захваљујем у име старатеља, хранитеља и родитеља 
јер су ова деца дуго била заборављена и ретко их се 
ко сети, а она једино на овај начин могу да 
функционишу - рекла је Ђурђевка Тафра, 
директорица Цeнтра за социјални рад општине 
Пландиште. 

АКТИВ ЖЕНА „ГРЕЂАНКА“ И ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОРГАНИЗОВАЛИ  

ДАН ЗА ПАМЋЕЊЕ ЗА ДЕЦУ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ 
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Једна од омиљених месних слава коју су 
млади редовно посећивали због чувених игранки 
свакако да је била Месна слава Духови у Маргити, 
где је од „памтивека“ једнако славе и Срби и 
Румуни, али и сви остали који сложно живе у овом 
месту. 
 Ове године у Српској православној цркви, 
већ трећу годину заредом, служена је Света 
Литургија коју су заједно служили српски и 
румунски месни пароси из Маргите, Бранко 
Глумац и Флоренцију Јанеш. Након завршетка, 
организована је заједничка трпеза за све који су 
присуствовали Литургији. Нови кум Славе је 
Никола Топличанин из Маргите.  

 Као и прошле године, у жељи да се Слава 
прославља као некад, организована су два турнира 
у малом фудбалу један за сениоре на којем су 
учествовале екипе из Купиника, Великог Гаја, 
Новог Села, Велике Греде, први пут екипа из 
Иванде у Румунији и екипа домаћина. Ове године, 
пехаре су изборили домаћини, сениори из Велике 
Греде и Новог Села. Гости из Румуније кажу да су 
ове године дошли да учествују али да имају 
озбиљне намере да следеће године учествују и 
освоје један од пехара. Што се спортских дешавања 
тиче, поводом Месне славе одржан је Меморијални 
турнир „Дејан Чех“ који се већ седму годину игра у 
сећање на овог младог фудбалера који је преминуо 
пре осам година. Велики број гостију окупило се и 

на Такмичењу у 
кувању гулаша од 
дивљачи које је 
о д р ж а н о  у 
организацији лова-
чке секције „Зец“ 
из Маргите. Ловци 
су ово такмчење 
започели пре две 
године и желе да 
кување гулаша 

постане традиција. За пехаре у кувању најбољег 
гулаша у Маргити ове године се борило 11 екипа. 
По укусу стручног жирија, ове године најбољи у 
кувању гулаша од дивљачи били су кувари 
„Ловачког савеза општине Пландиште“, 
предвођени председнком Савеза, Ненедом  
Стевановићем. Маргићани желе да се Духови славе 
онако како је то некад било, или бар приближно, 
зато је и КУД „Дукати“ из Маргите обновио 

традицију концерта поводом Духова. Ове године, 
гости Концерта су били чланови КУД-а 
“Толвађана“ из општине Ливаде у Румунији са 
којима је успостављена сарадња захваљујући 
пројекту прекограничне сарадње под називом 
„Заједно за инклузивну заједницу“, чија је 
реализација у току. Долазак у Маргиту је гостима 
из Румуније био први излазак у иностранство и 
први наступ у Србији. Утисци су изузетно добри 
јер су млади играчи стекли прјатељства и већ 
договарали следеће виђење у Румунији. На 

концерту су гостовали и чланови КУД-а „Ђорђе 
Малетић“ из Јасенова. На концерту у Маргити 
био је присутан и председник општине, Јован 
Репац заједно са замеником председника СО 
Пландиште, Владаном Младеновићем и остале 
званице. Домаћа публика и овога пута није штедела 
дланове, па је аплаузима богато наградила све 
извођаче. 

- Задовољни 
смо како су се 
одвијале и протекле 
све манифестације 
које смо за ово-
годишњу прославу 
Месне славе орга-
низовали. Ако 
нешто и није било 
најбоље, следеће 
године ћемо се 
потрудити да то исправимо – рекао је Михај 
Микша, председник КУД-а “Дукати“ и председник 
Ловачке секције „Зец“ из Маргите, члан 
Организационог одбора Месне славе у Маргити.   
                                                                       Г.Р. 

МЕСНА СЛАВА У МАРГИТИ 

И ОВЕ ГОДИНЕ СА ПУНО ДЕШАВАЊА 


