
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Троброј 80/82.  година VII  11. фебруар 2019. 

 Почетком јануара, већ првог радног дана после 
празника,  у сали Културно образовног центра „Вук 
Караџић“ Пландиште, председник Општине 
Пландиште Јован Репац свечано је потписао и уручио  
Уговоре о додели новчане помоћи студентима прве 
године студија са територије општине Пландиште. 
 На уручењу Уговора је било присутно 28 
студената, два студента су због обавеза Уговоре 
потписали крајем прошле године а један студент ће 
ових дана доћи у Општину јер је због обавеза на 

Факултету није био спречен да данас потпише Уговор о додели новчане помоћи.  
Овакав вид подстицаја и помоћи студентиа прве године основих студија на државним 

факултетима, Општина практикује већ дуже време. Ове године новчану помоћ су добили следећи 
студенти: Јелана Стефaновски (Економски факултет Суботица), Марија Марковић 
(филозофски факултет Нови Сад), Иван Јовановић 
(Факултет музичке уметности Београд), Жељана 
Ристески (Учитељски факултет у Вршцу), Нађа Ћорда 
(Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад), 
Жељана Вишић (Филолошки факултет Београд), Јована 
Керкез (Филолошки факултет Београд), Габријела Ковач 
(Економски факултет Београд), Ема Течи (Медицински 
факултет Нови Сад), Игор Димитријевић (Технолошки 
факултет Нови Сад), Борислав Белајић (Филоло-

шкоуметнички факултет Крагујевац), Маја Боројевић (Војна академија 
Београд), Невена Гроздановски (Филозофски факултет Нови Сад), 
Марина Дрљача (Економски факултет Суботица), Теодора 
Деспотовски (Природно матетматички факултет Нови Сад), Миа 
Милошевић (Факултет техничких наука Нови Сад), Лана Павлица 
(Природно математички факултет Нови Сад) и Елена Стојковски 
(Факултет техничких наука Нови Сад) из Пландишта, Сара Лазић из 
Старог Леца (Правни факултет Нови Сад), Љиљана Бајичић 
(Учитељски факултет) и Јелена Стоиљковић (Висока техничка школа 
струковних студија Зрењанин) из Маргите, Радован Марковић из 
Милетићева (Факултет техничких наука Нови Сад), Тијана Мудрић из 
Марковићева (Пољопривредни факултет Нови Сад), Јелена Керкез из 
Милетићева (Економски факултет Суботица), Слађана Обрадовић 
(Филозофски факултет Нови Сад) и Вукашин Селаковић (Факултет 

техничких наука Нови Сад) из Банатског Соколца, Јелена Пандуров (Висока туристичка школа 
струковних студија Београд), Иван 
Савков (Технички факултет Зрењанин) 
и Ненад Ристић (Висока туристичка 
школа струковних студија Београд) из 
Великог Гаја, Момир Пешић из Велике 
Греде и Андријана Мелих из 
Хајдучице (Факултет техничких наука 
Нови Сад).  
 Поводом потписивања уговора 
студенти су рекли да им ова врста 
подстицаја много значи и да покривају 
трошкове смештаја или исхране у 
студентским домовима.            Г.Р. 

У САЛИ КОЦА ВУК КАРАЏИЋ ПЛАНДИШТЕ  

  ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ  
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АКТУЕЛНО 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА  
У МАЊЕ РАЗВИЈЕНИМ 

РЕГИОНИМА 
 
Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, Национална служба 
за запошљавање и Стална конференција градова и 
општина организовали су регионални састанак на 
тему „Подршка јединицама локалне самоуправе у 
суфинансирању локалних акционих планова за 
запошљавање у 2019. години“ у оквиру пројекта 
„Институционална подршла СКГО“ који подржава 
Влада Швајцарске. У оквиру политике 
запошљавања један од стратешких приоритета 
јесте подстицање запошљавања у мање развијеним 
регионима и развој регионалне и локалне политике 
запошљавања. 

У име општине Пландиште састанку су 
присутвовали заменик председника општине, 
Горан Доневски и шеф Канцеларије за локално 
економски развој општине Пландиште, Раде 
Сурла. Присутним учесницима регионалног 
састанка представљен је Национални акциони план 
запошљавања за 2019. годину који је Влада РС 
усвојила крајем прошле године као и информације 
о мерама активне политике запошљавања које се 
могу финансирати у 2019. години тако што би 
удружили средства Националне службе за 
запошљавање и средства из буџета локалних 
самоуправа. 

У уводном делу састанка присутне су 
поздравили Бојана Станић, државни секретар 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Зоран Мартиновић, директор 
НСЗ и Ђорђе Станић, генерални секретар СКГО. 
               Г.Р. 

ПРЕЗЕНТОВАН ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

„УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ“ 
  

 Ових дана руковдиоци општине 
Пландиште, Јован Репац, председник општине и 
Ендре Сабо, председник Скупштине општине са 
сарадницима, примили су представнике Немачке 
организација за међународну сарадњу (ГИЗ) која 
је представила пројекат који је почео да се 
спроводи у партнерству са Министарством за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Домаћини су били упознати са детаљима 
пројекта под називом „Услуге социјалне заштите 
за осетљиве групе“ чији је општи циљ 
унапређење пружања усуга социјалне заштите које одговарају на потребе осетљивих група као и 
постизање бољег одговора за потребе корисника усуга социјалне заштите као и унапређење међусекторске 
комуникације у вези са корисницима. На презентацији пројекта је речено да ће ГИЗ обезбедити техничку 
подршку јединицама локалне самоуправе које покажу заинтересованост и посвећеност да заједно са ГИЗ-
ом раде на испуњавању наведених циљева. Речено је да ће се активности у оквиру пројекта паралелно 
одвијати како на националном тако и локалном нивоу. Партнер на националном нивоу је ресорно 
Министарство а на локалом су то јединице локалне самоуправе. Министарсвоје ГИЗ-у предложило пет 
округа у оквиру којих ће бити изабране општине које ће бити партнери на пројекту. 
 Општина Пландиште је исказала интересовање да буде партнер на овом пројекту и да стави на 
располагање релевантне податке и сараднике за учешће у процени актуелног стања стања у области 
социјалне заштите у општини Пландиште. Општина се обавезала да ће обезбедити несметан рад 
експертског тима ГИЗ-а који ће на основу рада на терену одлучити које ће општине бити партнери на 
пројекту. Представници ГИЗ-а су рекли да је тренутно у току процедура избора експертског тима. 
 У име ГИЗ-а, на састанку су били пројектни менаџери, Маријана Трнинић и Ненад Гвозденовић. 

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ НА РАДИОНИЦИ 
СКГО 

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДИ И 
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

  
 Стална конференција градова и општина у 
оквиру пројекта „Институционална подршка СКГО-
фаза 3“ коју подржава Влада Швајцарске, заједно са 
Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде је организовала и радионицу за 
подршку пољопривреди и руралном развоју под 
називом „Локални програми подршке пољопривреди 
и руралном развоју“. 
 Организатори радионице су желеле да обуче 
предстсвнике ЈЛС да своје локалне програме 
подршке пољопривреди доставе ресорном 
министарству путем платформе која ће 
министарству служити за обраду захтева ЈЛС, за 
размену докумената између надлежних сектора 
Министарства али и у аналитичке сврхе. 

Радионица треба да инструише оне ЈЛС које 
још увек не израђују локални програм, да упознају 
целокупни систем за припрему и израду програма 
мера подршке. Предавачи на ову тему била је 
Љиљана Симић, самостални саветник за 
програмирање мера руралног развоја, Сектора за 
рурални развој ресорног министарства. 
 Присутни на радионици имали су прилику да 
чују практична искуства у припреми програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја (Љиљана Зец, Агенција 
за рурални развој општине Инђија) и практична 
искустава у релизацији програма као и у припреми 
извештја (Драгана Маричић, Агенција за рурални 
развој општине Инђија). 
 Општину Пландиште на овој радионици 
представљали су заменик председника, Горан 
Доневски и шеф канцеларије за ЛЕР, Раде Сурла. 



С Т Р А Н А  3  

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНА И У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 

ГОДИНИ ПОМАЖЕ УЧЕНИКЕ 
РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА 

СРЕДЊОШКОЛЦЕ 
 

И у овој школској години, чланови 
Општинског већа одлучили су да наставе да помажу 
ученике средњих школа са своје територије. Као и у 
првом полугодишту, и у другом, Општина 
регресира трошак превоза редовних ученика који 
свакодневно путују од места становања до школе. 
За ученике који путују у суседне општине, Вршац, 
Алибунар и Сечањ, Општина регресира трошак 
месечне карте изнад 5000 динара од цене коју 
наплаћује овлашћени превозник, односно изнад 
4000 динара за ученике који путују на релацијама 
Јерменовци-Алибунар и Маргита-Вршац. За 
средњошколце са територије општине Пландиште 
који до школе путују ван суседних општина, у 
Београд, Панчево, Зрењанин, Општина регресира 
трошкове месечних карата у висини од 30% од цене 
коју наплаћује овлашћени превозник. За јануар и јун 
2019. године, када ученици не иду пун месец у 
школу, Општина ће регресирати трошкове месечних 
карата изнад 2500 динара, за све релације са 
суседним општинама. Такође, одлучено је да 
Општина помаже и ученике који повремено, 
односно викендом путују од места становања до 
школе. Висина регресирања ове карте је 30% од 
цене повремених карата који овлашћени превозник 
наплаћује. Средњоколци који примају социјану 
помоћ или су из породице у којој је родитељ оболео 
или нема родитеља а слабог су материјалног стања, 
остварују право на бесплатну месечну карту. 

ПРВА АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У 2019. 

ОРГАНИЗАТОРИ  ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ 
 

У јануарској акцији доборовољног давања крви, првој у 2019. години, која је одржана у 
организацији Црвеног крста Пландиште са Заводом за трансфузију крви Војводине из Новог Сада, 
организатори изражавају задовољство бројем лица који су се одазвали и могли да дају крв. Акцији се 
укупно одазвало 76 лица од којих је 2 било одбијено. Крв је дало 74 даваоца за 5 више него прошле 
године у истој акцији. Први пут је крв је дало 7 лица међу којима је било и оних који су скоро стекли 
први услов, да су пунолетни. По броју одазваних лица, акција је била добра, оцењују организатори 
будући да је започела ујутро у 9,00 сати и трајала до 12,00 сати. Узимајући у обзир да је ове године 
акција тек други пут организована са Заводом за трансфузију Нови Сад и да су даваоци навикли да 
акција траје до 15,00 сати, јануарска акција била је успешна. И овога пута, крв се давала у просторијама 
КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште, у сали „Дак“. 

ВИСОКИ КОМЕСАР  
КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПОСЕТИО ЗГРАДУ КОМЕСАРИЈАТА И 
ОПШТИНУ 

  
 Владимир Цуцић, комесар Комесаријата за 
избеглице и миграције Републике Србије је ових 
дана посетио зграду Комесаријата, популарно звану 
„Зграда Агробаната“ која је њихово власништво да 
надгледа радове на адаптацији који су у току и да о 
томе извести председника општине Пландиште, 
Јована Репца. Председник Општине је заједно са 
комесаром примио и Милицу Гријак, повереника 
за избеглице. Некадашња зграда Агробаната у 
центру Пландишта се сада адаптира и претвара у 
Тренинг центар који ће по опремељености и 
капацитетима бити један од насавременијих у 
Србији и Региону. Некадашње канцеларије се 
претварају у собе и апартмане где ће моћи да буде 
смештено 80 лица. Све ће собе бити са купатилом. У 
приземљу се адаптира простора за кухињу. Центар 
ће имати укупно 4 сале за едукацију са свом 
потребном опремом како за праћење тако и за обуку 
на семинару. 
 Корисници Центра ће бити представници 
Комесаријата, Погранична полиција, Научни 
институти и остали којима сале буду потребне. 
Цуцић је обавестио председника општине 
Пландиште да ће Центар свакако бити доступан 
локалном становништву. Када буде и званично 
почео да ради, требало би да има упослено око 15 
радника, такође из локала. Радови на адаптацији су 
у току и очекује се да ће до краја 2019. бити 
завршени, можда већ до краја септембра.                                                                                      
                  

Г.Р. 
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ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦE ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА 

УСВОЈЕН  
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. 
 
 Већ у првом месецу нове године већници су 
се активно почели са радом. Општинско веће 
општине Пландиште је на првој седници је 
усвојен План јавних набавки за 2019. годину који 
се састоји од укупно 41 јавне набавке добара, 
услуга и радова у укупном износу од 124.355.000 
динара. Добра сачињавају 8 јавних набавки што 
укупно износи 33.270.000 динара, услуге 23 јавне 
набавке што укупно износи 36.735.000 динара и 
радови 10 јавних набавки што укупно износи 
54.350.000 динара.  
 У Плану јавних набавки за 2019. годину 
спроводиће се 33 поступака јавне набавке мале 
вредности, 7 јавних набавки у отвореном 
поступку и 1 преговарачки поступак без 
објављивања позива. 
 Усвојен је и План јавних набавки за 2019. 
годину на које се не примењује Закон о јавним 
набавкама, који се састоји од укупно 61 набавке 
добара, услуга и радова у укупном износу од 
24.964.000 динара. Добра сачињавају 20 набавки, 
што укупно износи 7.580.000 динара, услуге 25 
набавки, што укупно износи 9.759.000 динара и 
радови 16 набавки, што укупно износи 7.625.000 
динара. 

НОВА УСЛУГА У ОПШТИНИ 
ПЛАНДИШТЕ 

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ ЗА 
ТРИ ПОС ТЕРМИНАЛА 

Ових дана је у Општинској управи 
општине Пландиште омогућена нова услуга 
грађанима. Захваљујући Канцеларији за 
информационе технологије и електронску 
управу, Општинска управа општине Пландиште 
је поставила три ПОС терминала и тиме 
омогућила корисницима својих услуга да 
административне и друге таксе, накнаде и порез 
на имовину плате електронски. Електронско 
плаћање доступно је свим платним картицама 
(ДинаЦард, ВИСА, МастерЦард) без обзира на 
банку издаваоца. Путем платних картица на 
пулту Услужног центра Општинске управе 
општине Пландиште Пландиште могуће је да се 
плате све административне таксе (локлане и 
републичке), накнаде, порез на имовину и остале 
обавезе по основу локланих јавих прихода. 
Успостављање плаћања такси на шалтеру - 
пулту путем платних картица доприноси начелу 
делотворности и економичности поступака, а у 
циљу успостављања професионалне и модерне 
управе као сервиса грађана. Е-плаћањем странка 
избегава одлазак до поште/банке и чекање у 
редовима, и на тај начин јој се омогућава да 
ефикасније оствари своја права.       

НА БАДЊИ ДАН 

ПАЉЕЊЕ БАДЊАКА У СВИМ 
ЦРКВАМА 

          

  Ове године на 
Бадњи дан у скоро 
свим пра-вославним 
црк-вама у општини 
где се традиција 
паљења бадњака 
негује и одржава, 
мештани и вер-ници 
су се оку-пили у 
великом броју. 

Освештење и паљење Бадњака у сваком месту обавио 
је месни парох. У Пландишту је и ове године храм био 
мали да стану сви који су дошли на паљење Бадњака. 
Посебно охрабрује и радује да се број деце и верника 
који долазе на паљење Бадњака и Божићну литургију 
из године у годину увећава. Кум Славе, Александар 
Станковић родом из Старог Леца обезбедио је 
послужење на Бадње вече, слаткише и кувано вино. 
Слично је било и у осталим храмовима на Бадњи дан. 
Председник општине Пландиште, Јован Репац са 
сарадницима, Гораном Доневским и Владаном 
Младеновићем, замеником председника Општине и 
замеником председника СО Пландиште је 
присутвовао паљењу Бадњака у Пландишту, 
Банатском Соколцу и Хајдучици. 

Г.Р. 
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Већ по традицији, све три основне школе у 
општини Пландиште, „Доситеј Обрадовић“, „Јован 
Стерија Поповић“ и „Јован Јовановић Змај“ заједно 
са својим подручним одељењима, прославиле су 
„Светог Саву“ школску славу. Све прославе 
одржане су у преподневним сатима. Започете су 
литургијама у месним храмовима а након тога су у 
школама одржане свечане академије и приредбе 
које су ученици припремили уз помоћ својих 
наставника. У свим школама, у присуству, гостију 
и кумова славе, резидбу славског колача обавио је 
месни парох. Слављенике и све госте поздравили су 

директори школа. Резидбу славског колача обавили 
су протонамесник Недељко Јанковић у 
Пландишту, Купинику и Великом Гају, протојереј 
Михајло Вукотић у Великој Греди и Милетићеву, 
протонамесник Синиша Лакичин у Хајдучици, 
јереј Немања Џамбић у Маргити. Ове године 
кумови школа били су: у Пландишту, Гордана 
Дракулић, у Великој Греди кум је био Фудбалски 
клуб „Младост“ из Велике Греде. У Хајдучици је 
од 2015. године, на предлог тадашњег директора 
Влајка Раковића, уведен леп гест, кумују ученици 

и разредни старешина осмог разреда који 

кумство предаје седмом разреду. У Милетићеву је 
кумовао Милан Саграџија, у Купинику, Марици 
Ђурић, Великом Гају, ове године је кум је био 
Вељко Босанкић. У Маргити, Мирјана Крчу из 
Вршца. Традиција прославе школске славе негује се 
и брижно чува и у малим одељењима школа, попут 
Милетићева. Поводом школске славе, Савиндана, 
већ пету годину заредом, власница дворца 
Капетаново, Радмила Јовановић, на Капетанову је 
органзовала пријем за ученике школе у Старом 
Лецу и млађу децу. Након приредбе коју су 
припремили, ученици и остали малишани примили 

су поклон пакетиће са школским прибором. Тога 
дана, врата дворца Капетаново била су широм 
отворена за најмлађе, њихове родитеље и све 
остале који су желели да са њима поделе радост 
прославе Светог Саве. У општини Пландиште, 
Светог Саву су као храмовну славу Српске 
православне цркве прославили и Маргићани а 
прослављена је и као крсна слава Месне 
организације пензионера у Великом Гају. 
Академијама, резидби колача и осталим 
прославама, присуствовали су и представници 
Локалне самоуправе, заменик председника 
Општине, Горан Доневски и заменик председника 
СО Пландиште, Владан Младеновић. 

ШКОЛСКА СЛАВА 

У СВИМ ШКОЛАМА РЕЗАН КОЛАЧ И ОДРЖАНЕ АКАДЕМИЈЕ 

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИСНИСТРАЦИЈА ВЕЛИКИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА 
  

 По речима шефа Одсека локалне пореске администрације општинске управе Пландиште, 
Александра Савкова, овај Одсек је у 2018. години донео преко 9500 решења о обавезама по основу 
локалних јавних прихода. До сада, проценат наплате био је на завидном нивоу по висини наплате и 
савесности грађана који су се показали као редовне платише обавеза. У току је штампање уплатница за 
први, квартал. Локална пореска администрација ће за овај квартал поделити преко 4.000 уплатница. Рок за 
уплату је 14.02.2019. године. По речима Александра Савкова, у Локалној пореској администрацији очекују 
да ће и ова година почети са коректним однoсом пореских обвезника, односно, да ће, као и до сада у што 
већем броју испунити своје обавезе.           Г.Р. 
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У школи у Јерме-
новцима, одељењу ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ традиционално, 
поводом Божића, Рођења 
Христовог ученици уз помоћ 
својих наставника приреме и 
изненаде мештане и родитеље 
Божићном приредбом која увек 
изазове много емоција и прави је 
лек за душу. Тако је било и ове 
године. У припреми и 
организацији овогодишње Божи-
ћне приредне учествовали су 
ученици свих узраста, од првог 
до осмог разреда. Сви су под стрпљивим надзором 
и инструкцијама учитеља Јаноша Чеха, учестовали 
у Божићној причи која је била са изузетно 
сценографијом и лепим костимим. Овога пута 
одлучилису се да испричају једну од најлепших 
бајки на свету, „Девојчицу са шибицама“ Ханса 
Кристијана Андерсена. Како је прича текла тако се 
стекао утисак да су се сви саживели са причом, 
посебно са тужним крајем ове бајке. Учитељ Јанош 
скромно каже да су припреме текле добро и да су за 
успех приребе заслужна највише деца која су била 
редовна на пробама, изузетно мотивисана да ова 
приредба буде другачија и боља од досадашњих и 
колега. Заслуге има и колега, Ласло Тури који је 
био задужен за светлосне ефекте и техничку 
подршку, као и сви остали који су на било који 

начин допринели да бајка 
успешно буде изведена пред 
Јерменовчане. Родитељи су, као 
и ранијих година, били на 
висини задатка. Побринули су се 
да послужење и Божићна трпеза 
буду за сва чула, како за чуло 
вида тако и за укус и мирис. 
Присутни родитељи и мештани 
имали су ретку прилику да 
проведу изузетно лепо вече 
испуњено емоција и са пуно 
позитивне енергије. Осмеси на 
лицима присутних сигуран су 

знак да су били задовољни и ученици на сцени и 
публика. 

Поред родитеља, бака и дека ученика који 
су учествовали у програму, на приредби је био и 
директор школе „Доситеј Обрадовић“, Сава 
Дивљаков, месни парох и остали. 

БОЖИЋНА ПРИРЕДБА УЧЕНИКА ШКОЛЕ У ЈЕРМЕНОВЦИМА 

УСПЕШНО ИСПРИЧАНА „ДЕВОЈЧИЦА СА ШИБИЦАМА“ 

У ХОЛУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ИЗЛОЖБА НАИВЕ  
МИЛАНА ПРОДАНОВИЋА 

Поводом школске славе, Светог Саве у холу 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту отворена је 
Изложба слика Милана Продановића, сликара 
аматера из Пландишта који више од три деценије 
слика. У задњих пар година, боравио је на неколико 
Ликовних колонија у Ковачици и Падини што је 
утицало на уметника да настави даље да ствара у 
као наивни сликар. О својим сликама, уметник каже 
да фотографије могу да му буду инспирација али да 
никада не остане само на томе већ да слике ствално 
дорађује и прерађује до жељене идеје. Милан је 
изложио преко 30 слика, пејзажа и мртве природе. 
Изложба ће бити отворена још десетак дана и може 
се видети сваког радог дана у преподневним сатима. 

МАРГИТА 
И ОВЕ ГОДИНЕ УСПЕШНО 

ОРГАНИЗОВАН СВЕТОСАВСКИ БАЛ 
Након што су одлучили да се обнови 

традиција одржавања Светосавског бала, Црквени 
одбор српске православне цркве у Маргити верно 
наставља да негује овај вид окупљања и дружења са 
пријатељима. Интересовање за бал је велико од 
првог дана. Тако је било и ове године када се за Бал 
тражила резевација више. Редовни учесници овог 
дружења су углавном млађи мештани заједно са 
члановима Црквеног одбора, представницима 
Црквеног одбора румунске православне цркве, 
српски и румунски свештеници и представници 
општине Пландиште. У име Локалне самоуправе, 
гост на Светосавском балу био је Ендре Сабо, 
председник СО Пландиште. 

Као и увек до сада, домаћини су се 
побринули не само да трпеза буде богата већ и за 
добро расположење за које су били задужени 
музичари. Пре почетка вечере, месни парох, 
Немања Џамбић је поздравио све присутне и 
захвалио онима који су на било који начин помогли 
и подржали Светосавско дружење које ће се и овога 
пута препричавати ако не дуже, онда бар до 
следећег Бала. 
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 Захваљујући приватној фирми ДОО 

„POLIMER COMMERC“ БАРИЦЕ, по свему судећи 

општина Пландиште ће на привредмој мапи Србије 

али и региона поново бити препознатљива по 

великој производњи амбалаже од пластичних маса, 

односно од ПС, ПЕТ и ПВЦ фолија за потребе 

кондиторске, млекарске и индустрије сладоледа. 

 Ова фирма, крајем 2018. године добила је 

велико признање од Привредне коморе Србије, 

Златну медаљу за посебан допринос развоју 

привреде региона за 2018. годину. За њих, ово је 

највеће и најдраже призање јер је стигло од струке, 

од колега који су пратили њихов рад и предложили 

да буду награђени за своју упорност и марљиовост, 

рекао је Милан Росић, власник породичне фирме 

коју успешно води пуних 12 година, заједно са 

сином Стеваном. Након дугогодишње рада у 

друштвеној фирми, са великим исуством, 2006. 

године је одучио да се опроба као приватник. 

Почели су скромно, у очевој  кући где је и уз 

његову велику подршку саграђен први погон. 

Година за годином, тај погон је постајао мали тако 

да су се преселили и Барице где фирма успешно 

производи амбалажу од ПС, ПЕТ и ПВЦ фолија за 

кондиторску, млекарску и индустрију сладоледа. 

Данас фирма запошљава 18 радника који раде у три 

смене на аутоматским машинама које се скоро 

уопште не гасе. ДОО „POLOMER COMMERC“ 

ради за познате купце као што су „Бамби“ 

Пожаревац, Имлек Београд, Млекара Суботица, 

Куч Company и други. 

 Посебно су поносни на својих 5 производа 

који нико други у Србији и региону не производи 

осим њих. Како Милан каже, велику улогу је 

одиграло дугогодишње искуство и рад у овој 

области. Своје производе извозе у Хрватску, 

Бугарску, Македонију, Словенију, Аустрију и 

Немачку и у 2018. години, извоз је порастао на 30% 

укупне производње. Задовољни су, рате тражња за 

њиховим производима. 

 Ових дана почели су са производњом 

амбалажа за козметику која им, по свему врата за 

Америку и Вијетнам, а на њихово изненађење, 

тражени су им узорци поклопаца за сладолед и за 

Дубаи. 

 Од самог почетка пословања определили су 

се за квалитет што је остаотренд до данас. 

Довотници су бројних признања и поседују све 

сертификате потребне за производњу и послују као 

друштвеноодговорна фирма која помаже бројна 

удружења и хуманитарне организације. У овој 

години планиран је већи извоз, куповина 2 машине, 

изградња магацинског простора и освајање нових 

тржишта, скромно кажу Стеван и Милан  Росић 

власници фирме која је општину Пландиште 

вратила на привредну мапу произода од пластичних 

маса у Србији и региону.                   Р.Г. 

ДОО „POLIMER COMMERC“ БАРИЦЕ 
ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ПОСЕБАН ДОПРИНОС  

РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ РЕГИОНА ЗА 2018. 



ООИР ПЛАНДИШТЕ 

И ОВЕ ГОДИНЕ ОКО 500 БАДЊАКА 
 Удружења инвалида рада општине Пландиште, пре 16 година, прво као Актив жена, уочи Божића, 
једног од најрадоснијих хришћанских празника, за храм Свети Рафало Банатски у Пландишту, прави 
бадњаке који се освештавју и на Бадњи дан поклањају деци и верницима, који долазе на паљење Бадњака. 
Тако је било и ове године, преко двадесетак чланова Удружења инвалида рада општине Пландиште заједно 
са својим унучићима, у просторијма Богомоље у Пландишту направило је око 500 бадњака, како кажу, 
можда који мање него прошле године. Прављење бадњака је њихова редовна актвност планирана 
Годишњим планом и програмом рада, коју реализују уз подршку Црквене општине Пландиште. По речима 
председнице Удружења, Славице Цветићанин, ову активност су претвориле у радионицу, будући да из 
године у години уз њихову помоћ и инструкције, бадњаке праве и најмлађи. Тако да је ове године са њима 
била и њихова координаторка радионице за ручне радове, 
Љиљана Дамјанов. Иначе, како су рекли, овој активности се 
посебно радују. По завршетку посла, уз помоћ Црквеног одбора, 
припремиле су освежење, мало воћа и слаткиша што је посебно 
радовало најмађе који су обећали да ће и следеће године 
помагати у прављењу бадњака. На Бадњи дан, у свим српским 
православним храмовима у општини Пландиште обавило се 
паљење бадњка. 
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14.“НАЈ ПИТА“ У ПЛАНДИШТУ 
ПРВО МЕСТО ЗА ПИТУ ИЗ ПЛАНДИШТА 

 

У организацији Удружења инвалида рада општине Пландиште, 
успешно је одржана 14 по реду гастрономско - кулинарска 
манифестација под називом „Нај пита“. Једна од редовних активности 
овог Удружења које је једно од најактивнијих у општини Пландиште, 
свакако је „Нај пита“ на коју су посебно поносни, рекла је Славица 
Цветићанин, председница Удружења инвалида рада општине 
Пландиште. Као и ранијих године и ове године, пропозиције су 

дозволиле такмичење како сланих 
тако и слатких пита. Такмичило 
се 64 пита које су стигле не само 
из Баната и Војводине већ и из 
Румуније. Већ шесту годину, 
захваљујући општини План-
диште, Удружење има сарадњу са 
Асоцијацијом пензионера „Сени-
ори“ из Дете у Румунији који су 
присутвовали манифестацији „Нај пити“. Гости из Румуније 
учествовали су и у такмичарском делу. О најбољим питама у 
Пландишту одлучивао је 
жири у саставу:     

 Ђурђевка Тафра и Дане Цветићанин из Пландишта и 
Иванка Неда из Дете.  Чланови жирија кажу да је жирирање 
било тешко јер су све пите биле укусне. Ипак, једногласно су 
одлучили да је најбоља била пита са купусом Снежане Еђи из 
Пландиштa којој је ово било прво такмичење. Како каже, намање 
се надала да ће њена пита бити награђена као најбоља. Трудила 
се да направи укусну питу, онакокако се прави у њеном крају. На 
другом месту је била пита Вере Стоиљковић из Велике 
Греде .Треће место припало је Светлани Весић, гошћи издете у 

Румуније.  
 Што се тиче сарадње између Удужења инвалида рада 
општине Пландиште и Асоцијације „Сениори“ из Дете, 
жеља оба Удружења јесте да ураде један заједнички 
пројекта у који ће бити укључено и једно удружење 
пензионера из Мађарске из града са којима Дета такође 
сарађује. Поред бројних удружења инвалида рада, 
пензионера и актива жена, гости манифестације били су и 
представници Локалне самоуправе, Горан Доневски, 
заменик председника општине, Владан Младеновић, 
заменик председника Скупштине општине Пландиште. 
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На иницијатву КУД „Младост“ из Велике 
Греде, почетком јанура, (12.01.2019.) је у сали 
биоскопа „Авала“ КОЦ-а „Вук Караџић“ 
Пландиште одржан хуманитарни концерт 3 КУД-а 
са територије општине Пландиште, поред 
организатора у акцији су учествовали КУД „Вук 
Караџић“ Пландиште и КУД „Јасен“ из Великог 
Гаја. 

Акцији се придружио и Божидар Божо 
Бућинац, сликар из Пландишта који је у холу КОЦ
-а изложио петнаестак својих радова за продају а 
новац од продаје би се дао за помоћ у даљем 
лечењу и куповину протезе, Владну Ђикићу (32 
године) који је из здравствених разлога остао без 
ноге. Владану су лекари препоручили још једну 

операцију а након тога постављање нове протезе за 
ногу јер је протеза коју носи стара скоро 50 година 
и ствара му потешкоћа приликом хода. Ову, 
надасве хуману акцију су предложили играчи КУД-
а „Младост“ из Велике Греде, иначе Владанове 
комшије. Руководство је прихватило да се одржи 
хуманитарни концерт, позвани су и други КУД-ови 
који не само да су се одазвали већ је и сваки члан 
дао појединачни новчани прилог и без већих 
проблема концерт је одржан. На концерту су били 
присутни и функционери општине Пландиште 
председник општине и заменик председника, Јован 
Репац и Горан Доневски и Ендре Сабо и Владан 

Младеновић, председник Скупштине општине и 
заменик председника СО Пландиште На концерту 
је одржана и мала аукција за једну слику Боже 
Бућинца која је продата за 4000 динара. Слику су 
купили Марија и Драган Шобот из Пландиште. 

Председник општине, Јован Репац 
поздравио је све присутне и захвалио на хуманости 
јер су својим доласком подржали акцију. Такође је 
поручио да ће и Општина Пландиште подржати 
акцију и помоћи свом суграђанину у складу са 
законским могућностима, односно у висини 
просечне плате у општини Пландиште. Са бине у 
Пландишту, све присутне је поздравио и Владан 
Ђикић и захвалио што су својим новчаним 
допринели да, након нове операције ноге, добије 
нову ножну протезу, прављену по његовој мери. 

Председник КУД-а „Младост“ Велика 
Греда, Милко Спремо је у вези са овом 
хумнитарном акцијом рекао да су задовољни како 
акција тече и одзивом и да су успели да сакупе 
преко 100.000 динара. Захвалио je КУД-овима који 
су се без речи одазвали акцији и дали све од себе да 
концерт буде богат, како кажу, за памћење. Акција 
и даље траје и сви који желе да помогну Владану 
могу да учине уплатом следећи број жиро рачуна: 
355-3200143607-68, Војвођанска банка. 

Становници ове мале и небогате општине 

могу бити поноси на себе и свој осећај да је лако у 

добру, добар бити али да се на муци познају јунаци, 

јер су са успехом положили испит хумансти. 

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ВЛАДАНА ЂИКИЋА 
ПОЛОЖЕН ИСПИТ ХУМАНОСТИ 
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КУД „Николаје Балћеску“ из Барица је 
при крају прошле године, на дан Светог Стевана 
одржао концерт који полако постаје традиција, под 
називом „Концерт пријатељства“. Гости овог 
концерта су били Фолкорна група традиционалних 
румунских игара и оркестар са вокланим солистима 

Културног центра из града Дете у Румунији, 
КУД “Веселија“ из Глогоња и Фоклорна група 
Дома омладине из Локава. 

„Концерт пријатељства“ су отворили 
домаћини. Након тога су наступали гости из Дете 
које је и ове године предводио директор Центра за 
културу Дета, Овидију Јенћеа. Они су се 
представили са два сплета народних игара а након 
тога су наступали вокални и инструментални 

солсити и оркестар Дома културе Дета. Публике 
није мањкало пошто је био радни дан али 
организатори кажу да су ипак, очекивали да ће 
мештани у већем броју да дочекају госте, посебно 
оне из Румуније. 

У име домаћина, Васа Тапалага, 
председник КУД-а „Николаје Балћеску“ је на крају 
програма, гостима и учесницима програма уручио 
захвалнице. Концеру је присутвовао и Владан 
Младеновић, заменик председника СО 

Пландиште. Учесници Концерта били су награђени 
искреним и великим аплаузом публике за све што 
су приказали на сцени. Публика се изјаснила да је 
Концерт био одличан а сви учесници, да је 
дружење након концерта је било још боље јер се 
наставило са песмом и игром. За то су били 
„задужени“ гости. Домаћини су се потрудили за 
послужење и да свега буде довољно.   Г.Р. 

У БАРИЦАМА 

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕШАН КОНЦЕРТ ПРИЈАТЕЉСТВА 

ИЗ РАДА КОЦ „ВУК КАРАЏИЋ” 

УСКОРО ТУРИСТИЧКИ ИНФО ЦЕНТАР У ПЛАНДИШТУ 
 
У последњој недељи јануара, на почеткиу ове године, Туристичка организација Војводине је 

отворила свој први Инфо центар у Новом Саду, у непосредној близини Покрајинске Владе Војводине, на 
адреси, Булевар Михајла Пупина 18. Тога дана су, у већем броју, подршку кровој организацији пружиле 
општинске и градске туристичке организације из Војводине међу којима је био и КОЦ „Вук Караџић“ 

Пландиште. На отварању Инфо центра били су 
Мирослав Петровић, директор КОЦ-а и Зоран 
Петровић, члан Општинског већа задужен за туризам. 
Инфо центар ТОВ–а званично је отворио председник 
Покрајинске Владе, Игор Мировић. Инфо центар је 
богато снабдевен сувенирима из целе Војводине, тако 
се тамо могу наћи и вина од вишње и меда нашег 
произвођача, Николе Тодоровског. По речима 
директора КОЦ–а „Вук Караџић“ Пландиште, 
Мирослава Петровића, ових дана би требало да почне 
и адптација простора у којем ће бити смештен Инфо 
центар општине Пландиште за који је пројектом 
обезбеђен новац од Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам у висини од 450.000 динара. 
                      Р.Г. 
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БОЖИЋНИ ТУРНИР 2019. 

НАЈБОЉА ЕКИПА „ДРЉАЧА И ПАНДА ЦИРКУС“ 

 
*     Б Л И Ц    В Е С Т И     *    

 
* 

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, Великој Греди 
и Хајдучици поклонио одређену 
количину спортских реквизита – лопте 
за футсал, кошарку и одбојку. 

* 
У складу са календаром 

школско-спортских такмичења у среду 
20. фебруара у Великој Греди одржаће 
се Општинско првенство у одбојци. У 
конкуренцији су све три Основне 
школе са територије наше општине и у 
мушкој и у женској категорији. 
Најуспешније екипе представљаће нас 
на Окружном првенству чији је град 
домаћин Панчево. 

* 
Један од првих спортских 

догађаја у нашој општини је 
Традиционални турнир "Ветерана и 
заборављених асова" у малом фудбалу. 
Ово такмичење у организацији 
Фудбалског савеза одржаће се 
једанаести пут 02.03.2019. године у 
спортској сали ОШ "Доситеј 
Обрадовић" у Пландишту. И 
овогодишњи турнир је позивни, 
међународног је карактера а за 
првопласиране екипе и појединце 
обезбеђена су признања у виду пехара, 
плакета и диплома. 

                                  puggia 

 Традиционални Божићни турнир у малом 
фудбалу који сe одржава у Пландишту више од 
двадесет година, није изостао ни ове године. 
Захваљујући Фудбаском клубу „Слога“ 
Пландиште који је организатор овог популарног и 
веома посећеног Турнира, љубитељи фудбала су 
могли два дана да прате мечеве квалификација а 
на сам Божић, полуфиналне и финалне утакмице. 
На овогодишњем Турниру је учествовало 16 
екипа, не само са територије општине 
Пландиште. Организатор је и ове године за три 

првопласиране екипе обезбедио новчане награде. Победник овогодишњег Божићног турнира у малом фудбалу у 
Пландишту била је екипа „Дрљача и Панда Циркус“ састављена од играча из 
Вршца која је добила награду у износу од 40.000 динара и пехар. Друго место је 
припало је екипи „МД-Терм“, такође из Вршца која је добила награду од 20.000 
динара док је трећепласирана екипа „Урбан“ за коју су играли фудбалери из 
Пландишта, добила 6.000 динара. За најбољег стрелца Турнира проглашен је Невен 

Цимеша док је стрелац најлепшег гола био 
Алекса Дудовски. Најбољи играч Турнира 
био је Миљан Јовановић из екипе МД –
Терм, а најбољи голман, Давид Козић из 
екипе „Урбан“. Невен и Алекса су играли за 
екипу „Слога“ Пландиште за коју су играли 
Слогини омладинци. Најбољи појединци су 
за постигнут успех добили пехаре. 
 Организатор Турнира је ове године 
припремио вредне награде и за верну 
публику. Купљена карта за финале Турнира 
била је уједно и купон за томболу. Г.Р. 

МЛАДИ ФУДБАЛЕРИ ИЗ ГРЕДЕ У САРАЈЕВУ 
ДОБАР ПЛАСМАН НА ШАМПИОН ЈУНИОР КУПУ 

 
У термину од 10.01.-

13.01.2019. године дечаци ФК 
Младост из Велике Греде 
учествовали су на међународном 
турниру Шампион јуниор куп у 
Сарајеву. На овом турниру учешће је 
узело 237 екипа из Србије, Босне и 
Херцеговине, Хрватске, Словеније, 
Црне Горе и Македоније 
распоређених у седам годишта. ФК 
Младост је наступила са две 
селекције, 2005. и 2007. годиште. 
Успешнији су били ткмичари из 
2007. годишта који су у групној фази освојили прво место и у 
осмини финала победили Олимпију из Љубљане, тако да су у 
укупном пласману остварили осмо место у конкуренцији од 32 
екипе. Дечаци 2005. годиште били су десети од 21 екипе. 
Организација турнира је била на високом нивоу, што показује 
учешће Динама из Загреба, Хајдука из Сплита, Сарајева и 
Жељезничара из Сарајева, Вележа из Мостара, Олимпије из 
Љубљане, Црвене Звезде из Београда. Поред играња мечева, дечаци 

су слободно време користили за 
уживање у базену хотела и дружењу 
са осталим учесницима турнира. 
Само присуство и добри резултати на 
турниру доказују да се у ФК Младост 
са децом ради на високом нивоу. 
Учешће на турниру је реализовано 
захваљујући руководству и 
родитељима, Општини Пландиште, 
Месној заједници Велика Греда и 
многобројним спонзорима.  
           

Б.М
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ЈЕСЕЊИ ПРВАЦИ - ФК „ХАЈДУЧИЦА“ 

Највећа спортска манифестација у општини 
Пландиште свакако је „Избор спортисте године за 
2018.“ У организацији Спортског савеза а под 
покровитељством Општине Пландиште, ове године 
је одржана у последњој недељи децембра 2018. 
године. Двадесет треће по реду манифестација коју 
су спортисти прихватили и подржавају на најбољи 
могући начин, већ неколико година уназад има 
савремен концепт организовања на којем могу 
организаторима да позавиде и много веће средине и 
градови који организују сличне манифестације. У 
сали биоскопа „Авала“ у Пландишту, пред бројном 
публиком, спортисте и спортске раднике и остале 
присутне, прво је поздравио председник Спортског 
савеза, Јовица Селаковић а затим и председник 
општине Пландиште, Јован Репац који је том 
приликом честитао 
спортистима на 
постигнутим резултаима 
и спортским колективима 
јубилеје. Такође је рекао 
да ће Локална самоуправа 
и даље, у скаду са 
могућностима помагати 
спорт. 
 Након ретроспе-
ктиве спортских дешава-
ња током године, прогла-
шени су и најбољи: 
школска екипа, најбољи спортски радник, спортски 
тренер, спортске наде, јуниори, сениори и најбоља 
спортска екипа. за 2018. годину, жири Спортског 
савеза општине Пландиште у саставу: Јовица 
Селаковић, председник и чланови, Душан 
Доневски, Миодраг Брезичанин, Милорад 
Стоилковски и Миленко Иванчевић, одлучио је да 
најбоља школска екипа и за 2018. годину буде ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште. Фудбалски 
тимови дечака и девојчица Основне школе "Доситеј 
Обрадовић" већ неколико година немају 
конкуренцију својих вршњакиња на територији 
општине Пландиште и региона. И на осталим 
општинским такмичењима у колективним 
спотовима – кошарци и одбојци углавном су 
доминирали дечаци и девојчице пландиштанске 
школе. Свакако овим резултатима треба додати и 
одличне појединачне резултате остварене у пливању 
и каратеу. 

Најбољи спортски радник у 2018. години је 
Чедомир Корица, представник ФК “Наша Крајина“ 
Купиник. Најбољи тренер у 2018. години је, по 
одлуци жирија, Еуген Паску тренер Фудбалског 
клуба “Слога“ из Маргите. 

За спортске наде Општине у 2018. години, 

фудбалске наде, 
проглашени су: Предраг 
Рожић, Самет Бериша, 
Александар Попов и 
Ивана Јаћимовски, 
карате нада, Невена 
Јовановић, одбојкашка 
нада, Теодора Корња и 
кошаркашке наде, Милош 
Пандусров и Андреа 
Ванек. Најбољи јуниори у 
2018. години су Милорад 
Цветићанин, члан ФК „Слога“ Пландиште и 
Јелена Јовановић, чланица Карате клуба 
“Агробанат” Пландиште. У конкуренцији за најбоље 
сениоре у 2018. години у општини Пландиште 
победио је Димитрије Ангеловски, члан ФК 
„Слога“ Пландиште.  Најбоља сениорка за 2018. 
годину је одбојкашица, Николина Илић. За 
најбољу спортску екипу 2018-те жири је прогласио 
Фудбалски клуб "Хајдучица" из Хајдучице. 

Већ по традицији, екипи или спортисти који 
слави јубилеј додељује се специјално признање. У 
2018. години пет спортских колектива забалежило је 
значајне јубилеје: ФК "СЛОГА" (Маргита) 
прославио је 90. година постојања и рада, ФК 
"МЛАДОСТ" (Велика Греда), 85. година постојања 
и рада, ФК "ХАЈДУЧИЦА" (Хајдучица) 80. година 
постојања и рада, Шах 
клуб 
СЛОГА" (Пландиште) -  
65. година постојања и 
рада и ФК "ГАЈ" (Велики 
Гај) - 45. година постојања 
и рада. На предлог Карате 
клуба "Агробанат" и 
Спортског савеза општине 
Пландиште уручено је и 
једно посебно признање 
Страхињи Брекићу, 
члану Рвачког клуба 
„Нови Сад“ који је у априлу 2018. постао државни 
вицешампион у рвању слободним стилом.  
 У уметничком делу програма наступао је 
Акро денс клуб "Супер Стар" из Пландишта који 
је већ другу годину заредом светски првак у Фри 
денсу и Фантази категорији и који ће Србију 
представљати и 2019. године на Светском првенству 
у Пули. Награде су уручили, Бојана Јовановић, 
члан Општинског већа општине Пландиште, Јовица 
Селаковић, председник Спортског савеза и 
председник општине Пландиште, Јован Репац. 

        Г.Р. 

ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ 

ЕКИПА ФК ХАЈДУЧИЦА НАЈБОЉА У 2018. 


