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 Председник СО Пландиште, Ендре Сабо председавао је 23. Седницом Скупштине 
општине Пландиште на којој су одборници Скупштине општине Пландиште разматрали и усвојили 
више одлука. Прво су донели Одлуку о приступању доношењу Статута општине Пландиште а 
након тога ће размати Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину 
за период јануар - јун 2018. године. У вези са овом тачком је речено да на основу члана 41. Закона о 
изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Општина обавезује да свој Стаут и друге 
опште акте усклади са овим законом. Општина је у обавези да предлог статута достави наделжном 
министарству најкасније шест месеци од ступања на снагу овог закона. 
 Након тога разматран је, без усвајања и Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине 
Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да је Законом о буџетском систему 
прописана обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да редовно прати извршење 
буџета и да најмање два пута годишње информише извршни орган локалне власти, од јануара до 
јуна, однoсно од јануара до септембра у текућој години. Такође је речено да је буџет општине 
Пландиште донет на основу смерница које су добијене од Министарства финансија. На основу 
датих смерница урађен је и Извештај о извршењу буџета општине Пландиште за период јануар - јун 
2018. године. У ово периоду, заједно са средставима која су пренета из претходне буџетске године, 
оставрен је суфицит у износу од 8.254.422,69 динара. наставак на стр. 2. 

У новој школској 2018/2019. години, у ОШ 
“Јован Стерија Поповић” Велика Греда са подручним 
одељењем у Милетићеву, ове године је уписано 9 
првака, 8 у Великој Греди и 1 у Милетићеву. Првог дана 
нове школске године председник општине, Јован Репац 
је обилазио прваке у све три основне школе и свим 
првацима уручио пригодне поклоне. Ове године, заједно 
са малишанима предшколског узраста, у школу “Јован 
Стерија Поповић” је пошло укупно 116 деце. У 
Милетићеву укупно има 7 ученика нижих разреда који 
наставу похађају у комбинованом одељењу. 

Новина у школи јесте да од ове године 
организује кућну посету за 2 ученика како би следеће 
године, за њих могла да се организује и настава у 
кућним условима, рекла је директорица школе, Вишња 
Манојловић. 

Гест који је свакако за похвалу и служи за 
пример јесте иницијатива и учешће школе, заједно са 
Црвеним крстом Пландиште у хуманитарној акцији за помоћ материјално угроженим ученицима 
за потребе матурске екскурзије. Акција је са успехом спроведена тако да је свих 11 осмака било на 
матурској екскурзији на Тари. Школа је желеле да матурска екскурзија буде радост за све осмаке и 
да ниједан ученик, из било којих разлога не изостане. 

Сада су спремни за реализацију Дечије недеље која ће се, у првој недељи октобра, одвијати 
под слоганом “Моје је право да живим срећно и здраво”. Уз редовну наставу, за ученике нижих 
разреда током целе недеље су планиране разне активности, креативне, спортске, како за децу у 
матичној школи тако и за подручно одељење у Милетићеву. За ученике виших разреда планиране 
су спортска такмичења, у малом фудбалу, одбојци и кошарци. У оквиру планираних активности, 
као нешто другачије у овој школи издвајају “Трку пријатељства” коју организује ЦК Пландиште у 
којој ће трчати ученици од 1. до 8. разреда, предшколци, деца из вртића “Срећно детињство”, 
наставници и родитељи деце које су позвали школа и наставници. Такође издвајају и излет у Вршац 
у оквиру којег ће одгледати и дечију позоришну представу. Сигурно да ће за прваке најузбудљиви 
део Дечије недеље бити њихов свечани пријем у Дечији савез.  Срећно прваци!   Г.Р. 



С Т Р А Н А  2  

 
 Одборници су на последњој седници 

Скупштине општине Пландиште донели Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке о буџету општине 

Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет). 

У вези са овом тачком је речено да је Другим 

допунским буџетом коригован буџет на виши ниво 

и он ће изности 605.020.312,00 динара. У оквиру 

ове Одлуке урађене су прерасподеле између 

апропријација, односно повећање - смањење оних 

апропријација где је недовољно или више од 

планираних средстава Одлуком у првом допунском 

буџету. 

 Одборници су донели и Одлуку о 

финансирању капиталних инвестиција у 2018. 

години као и Одлуку о усвајању Стратегије развоја 

социјалне заштите Општине Пландиште за период 

2019 - 2023. У оквиру ове тачке, речено је да је 

Стратегија израђена на принципу, са грађанином 

као централном фигуром и са најбољом и искреном 

жељом да се он осећа социјално заштићеним и 

егзистенцијално сигурним. Такође је речено да 

Стратегија осликава тренутно стање на плану 

социјалне заштите и указује на правце деловања 

којима се постојећи проблеми могу превазићи и у 

будућности анулирати. Трајни ефекти овог 

документа треба да буде смањење сиромаштва и 

обезбеђење ефикасније и боље заштите рањивих 

група деце, инвалидних и старијих особа, као и 

маргинализованих група грађана у општини 

Пландиште. Тиме ће се битно допринети изградњи 

солидарне, праведне локалне заједнице са једнаким 

шансама за све. 

 Донета је и Одлуке о одређивању 

локације за одлагање инертног отпада. Овом 

Одлуком се одређују локације за одлагање 

инертног отпада на територији општине 

Пландиште за насељена места Пландиште, 

Хајдучица, Стари Лец, Барице, Јерменовци, Велики 

Гај Купиник, Банатски Соколац, Милетићево и 

Дужине. Ове локације уређује и одржава ЈП 

„Полет“ Пландиште. У одлуци је дефинисан 

инертни отпад који представља отпад који потиче 

од грађевинске индустрије и отпад од рушења 

објеката (цигла, блокови, цреп, бетон, малтер, 

земља, песак, шљунак...). Одлуком је одређен и 

надзор над спровођењем, као и казнене одредбе. 

 Осим тога, одборници су разматрали 

Финансијски извештај ЈП „Полет“ Пландиште за 

2017. годину а након тога су донели Решења о 

давању назива улица и заселака на територији 

Општине Пландиште. На 23. седници СО 

Пландиште одборници су донели Решење о 

разрешењу члана Комисијe за финансије, 

урбанизам, стамбено - комуналне делатности и 

заштиту животне средине а након тога и Решење о 

избору члана Комисијe за финансије, урбанизам, 

стамбено - комуналне делатности и заштиту 

животне средине. 

 Последња тачка била су Одборничка 

питања. 

                Г.Р.                   

наставак са стр. 1. 

ШКОЛА У ХАЈДУЧИЦИ ДОБАР ДОМАЋИН 

УГОСТИЛИ ФОКЛОРАШЕ ИЗ СЛОВАЧКЕ 
 

Дечји фолклорни ансамбл из Тренчијанске Туре у Р.Словачкој, који је био гост Падине 

поводом обележавања дана тог места у суботу 18. септембра је посетио Хајдучицу где су били гости 

Основне школе „Јован Јовановић Змај“. Госте је дочекао и поздравио директор школе Мирослав 

Маричић са члановима колектива и укратко их информисао о школи. Након овога гости из Словачке су 

обишли двестогодишњи парк где су се упознали са карактеристикама овог споменика природе али и са 

прошлошћу и садашношћу Хајдучице. Посетили су и 

словачку евангеличку цркву као и етно кућу Матице 

словачке. Након повратка у школу уследило је 

освежење, које је припремила школа а чланови два 

колектива су разменили искуства из разних области. 

Колеге из Словачке су својим домаћинима предале и 

одређен број књига на словачком језику за потребе 

библиотеке а у разговору је рођена идеја да се 

надовеже сарадња културно - уметничких друштава 

два села, која би могла да се прошири и на друге 

сегменте друштвеног живота. На растанку су гости 

својим домаћинима отпевали неколико песама из 

свог богатог репертоара.        В.Хуђец 
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Верници Румунске православне цркве у 
Маргити, заједно са осталим мештанима и гостима, 
и ове године прославили су Храмовну славу, Рођење 
Пресвете Богородице (08.IX), Малу Госпојину. Оно 
што Славу овог храма чини јединственом јесте да се 
не прославља када и месна слава. Свечаној 
Литургији коју је служио месни парох, Флоренцију 
Јанеш заједно са Немањом Џамбић, свештеником 
српске православне цркве у Маргити, присуствовао 
је велики број верника и гостију као и чланови 
Црквеног одбора српске православне цркве у 
Маргити. Овогодишњи кумови славе, Михај и 
Душанка Јепуре из Маргите кумство су предали 
Петру Попову који и живи у Њујорку а родом је из 

Маргите. Лепа традиција која се не прекида у 
Маргити јесте и заједничка трпеза са верницима, 
званицама и осталим мештанима, након завршене 
Литургије. Овогодишњи кумови Храмовне славе у 
Маргите, брачни пар Јепуре је цркви донирао 
значајна средства о којима нису желели да говоре, 
осим да је од срца и да су са задовољством 
прихватили кумство на које су чекали пар година. 
Били су спремни да прихвате кумство и за наредну 
годину. Иако у цркву долазе углавном старији 
мештани, на дан Славе црква је била пуна верника и 
осталих гостију. Црквени одбор је  додоелио 
неколико захвалница најзаслужнијим мештанима и 
верницима које је месни пaрох уручио на дан Славе, 
након Литургиjе.      Г.Р. 

РУМУНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У МАРГИТИ 

ПРОСЛАВА МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ 

МЕСНА И ХРАМОВНА СЛАВА У КУПИНИКУ 

СВЕЧАНО И РАДОСНО ЗА МАЛУ ГОСПOЈИНУ 

Ове године је Савет МЗ Купник одлучио да још 
лепеше и богатије прослави Месну и храмовну 
славу, Рођење Пресвете Богородице, Малу 
Госпојину упркос чињеници да их у Купинику из 
дана у дан све мање има. Прошле године су први 
пут организовали Гулашијаду а ове године, у 
центру села, на сам дан Славе имали су леп концерт 
на којем су наступала три КУД-а са теријторије 
општине Пландиште, КУД “Вук Караџић“ 
Пландиште, КУД „Јасен“ Велики Гај и КУД 
“Младост“ из Велике Греде. И време је послужило 
организторе јер је концерт одржан на отвореној 
сцени у центру села. Свечану Литургију је служио 
месни парох, протонамесник Недељко Јанковић 
заједно са Душаном Нишевићем, свештеником у 
пензији који је до одласка у пензију радио у 
Купинику и осталим свештенством. Овогодишњи 
кумови славе Милан и Јелена Крнетић из 
Купиника кумство су предали Живојину 
Бугаринову из Вршца који је пореком из 

Купиника. Прослави Месне и храмовне славе у 
Купинику присуствовали су и функционери 
општине Пландиште, председник општине, Јован 
Репац, заменик председника општине Пландиште, 
Горан Доневски, председник СО Пландиште, 
Ендре Сабо и заменик председника СО, Владан 
Младеновић као и директор КОЦ-а „Вук 
Караџић“, Мирослав Петровић. Након Литургије 
и у Купнинику верници и гости одлазе на 
заједничку трпезу. На овогодишњој Гулашијади 
која је одржана другог дана Славе, учествовало је 
38 екипа. По одлуци жирија у саставу Бојана 
Качавенда из Београда и Весна Брковић из 
Велике Греде, обе кувари, најбољи гулаш скувала 
је екипа „Нешини другари“ из Хајдучице, друго 
место припало је екипи „Породица Трбојевић“ из 
Купиника док је треће место припало екипи 
„Тесла“, такође из Купиника. По речима 
председника Савета МЗ Купиник, Мирка 
Латковића славље је протекло добро.  Г.Р. 
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 Након прве акције која је пре две године 
настала спонтано а изузено је добро била 
прихваћена, чланови Мотоклуба „Панонски гусари“ 
из Пландишта дружење са децом су уврстили у 
своју редовну активност. Желе и интензивно раде 
на томе да ова активност постане традиционална. 
Ове године, под слоганом “Дечији бајкерски дан“ у 
Банатском Соколцу бајкери су се дружили са децом 
са посебним потребама и са децом која су без 
родитељског старања и налазе се у хранитељским 
породицама на територији општине Пландиште. 
Посредством Центра за социјални рад Пландиште 
чија је директорица и сама члан мотоклуба, бајкери 
из Пландишта су успели да ступе у контакт са 
родитељима, стартељима и хранитељима ове деце. 
По речима директорице Центра, Ђурђевке Тафра, 
овогодишње дружење је протекло у изузетној 
атмосфери, у кругу пријатеља који су својим 
домаћинима показали шта знају и шта су научили 
током године на тренинзима и пробама. Ово 
дружење је на  сигурном путу да постане 
традиционална активност  јер малишанима 
одговара та социјализација и прихватање уже и 
шире заједнице, рекла је директорица Центра. Ове 
године су били пред, Славко и Славица 
Трифуновић , донели су воће за сву децу и 
слаткише. Из године у годину,  организатори  се 
труде да послужење буде богатије и да децу што 
више забаве. У томе им је помогло и око 30 чланова 
Карате клуба „Агробанат“ предвођени тренером, 
Зораном Мајкићем коју су подржали ову акцију 
својим доласком на дружење и демонстрацијом 
ката (борбе са замишљеним противницима). Они су 
и ове године, као и прошле, на поклон донели пуне 
кутије слаткиша које су на одласку кући, подељени 
малишанима због којих је Бајкерски дан и 
организован. Осим њих, на дружење су дошли и 

чланови КУД-а „Вук Караџић“ Пландниште који 
су за ту прилику одиграли пар сплетова народних 
игара. Славица и Славко Трифуновић, бајкери из 
Јерменоваца, малишанима су на поклон донели 
воће и слаткиште. Бајкери „Панонски гусари“ који 
су се у више прилика, по речима својх гостију, 
доказали као изузетни домаћини, и ове године су за 
своје госте припремили одличан ручка (пасуљ са 
кобасицом, колаче и слаткише зачињене 
грицкалицама) и још боље дружење. Радост је била 
велика када су малишани видели велике моторе и 
сликали се покрај њих. Исто тако, радовале су их 
забавне игре које су осмислили и заједно са њима 
играли бајкери. „Панонски гусари“су учествовали и 
подржали више хуманитарних акција које су 
организовали други мотоклубоави. Жеља им је да 
Бајкерски дан са децом постане традиција 
едукативног карактера. И овога пута, као и много 
пута раније,, већ 4-5 година уназад, велика подршка 
су им и пријатељи из Румуније, чланова мотоклуба 
„Корсари“ из Дете. Растанaк са малишанима 
завршио се питањем: „Има ли дружења и следеће 
суботе?“          Г.Р. 

У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ 

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН ДЕЧИЈИ БАЈКЕРСКИ ДАН 

КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈ СЕЗОНЕ 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПРИЧА ВЛАДИМИРА ЂОРЂЕВИЋА 

 Ових дана у организацији КОЦ-а „Вук Караџић“ 
Пландиште, у Пландишту је доживела промоцију прва књига 
прича аутора Владимира Ђорђевића, под насловом „Приче 
Милене Рох -Јакобсон“. Након што је промовисао збирку 
песама са којима је изненадио пландиштанску читалачку 
публику, Владимир Ђорђевић је захваљујући изузетној 
интуицији коју су показали КОЦ „Вук Караџић“ и Народна 
Библиотека Пландиште, пландиштанима представио свој 
првенац, изузетну књигу прича која заслужује сваку похвалу. 
О књизи и самом аутору који иначе скромно прича о себи и 

својим остварењима, говорио је Александар Јовановић, књижевник из Вршца и Биљана Јуначков, 
директорица Народне Библиотеке Пландиште која је написала предговор књиге. Током промоције, читане 
су приче и одломци прича. У предговору књиге пише да збирка прича представља књижевни првенац 
Владимира Ђорђевића али и зрелу приповедачку прозу, по годинама, животном искуству и вештини 
писања, зрелог књижевног ствараоца који пише лако, без грча без великих претензија а опет јасно, 
привлачно и читаоцу пријемчиво. У рецензији ове књиге, Александар Јовановић је написао да: „Владимир 
Ђорђевић поетиком „ноћног лептира“ трепери и слеће у пространство приче своје, црта своју путању међу 
разиграним бајкама, али и између стихова, где је и написао свој 
можда будући псеудоним.“ Промоцији књиге приствовала је бројна 
публика на чему могу да позавиде и много веће средине од 
Пландишта када су у питању културна дешавања која је имала 
прилику да доживи једно изузетно лепо књижевно вече. Поред 
бројних мештана, љубитеља лепе речи на промоцији су били и 
књижевници и песници из Вршца да својим присутвом подрже 
колегу у даљем раду, што свакако читаоци и очекују. 
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