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Двоброј 117/119. Година VIII 30. октобар 2020.
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ”ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТ ЈЕ ВЕЋА“

1000 БЕЏЕВА ЗА ШКОЛУ И ВРТИЋ
Поводом обележавања Дечије
недеље која је почела у понедељак,
5.10. и траје до 12.10.2020. а ове
године се одвија под слоганом
”Подељена срећа два пут је већа”
руководство општине Пландиште,
председник Општине, Јован Репац,
председник СО Пландиште, Горан
Доневски са својим заменицима,
Душаном Ћурчићем и Владаном
Младеновићем
и
већницом
задуженом за културу, Тањом
Петровић, обишли су све три
основне
школе
са
територије
општине и предшколску установу. За ученике
све
три
школе,
„Доситеј
Обрадовић“
Пландиште, „Јован Стерија Поповић“, Велика
Греда и „Јован Јовановић Змај“, Хајдучица са
подручним одељенима, као и за малишане из
предшколске установе “Срећно детињство”,
наставнике и васпитаче Првог дана Дечије
недеље уручени су беџеви са слоганом Дечије
недеље и флајери са основним подацима о
Дечијој недељи, укупно је подељено 1000
комада. Представници Општине су том

приликом били упознати и са активностима које
су планиране у Дечијој недељи међу којима је
свакако Трка за срећније детињство коју
традиционално
организују
Црвени
крст
Пландиште, Канцеларија за младе и Спортски
савез општине која је због лошег времена
померена и која се одржала на терену спортског
центра „Младост” у Великој Греди, 22.10.2020.
године поштујући сва правила превенције
против пандемије, кажу организатори.
Г.Р.

13. МАНИФЕСТАЦИЈА „ОБОЈЕНИ СВЕТ ДЕТИЊСТВА“

ШКОЛА У БАРИЦАМА ДОМАЋИН
У оквиру Дечије недеље која се и ове године обележавала у свим
школама у Србији па и у све три школе у општини Пландиште под
слоганом „Подељена срећа два пут је већа“, у школи у Барицама је одржана
Дечија колонија ликовних радова под називом „Lumea colorata a
copilariei“ (Обојени свет детињства). Школа у Барицама ради као подручно
одељење ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пандиште са наставом на румунском
језику за ученике од 1. до 8. разреда. Колонију, већ тринаест година
успешно организује Румунски центар за демократске институције и људска
права. Ове године организатори су понудили малој школи у Барицама да
буде домаћин имајући у виду да школа нема капацитете да прими преко
150 ученика који су ове
КОЛОНИЈА-НЕИЗМЕРАНА РАДОСТ
године учествовали на
Неизмерно
се
радујем да је и у посебним и специфичним условима,
Колонији
из
свих
радећи
он–лине,
одржана Ликовна колонија у којима представници
школа
које
имају
румунске
националне
заједнице успевају да се ликовно изразе. Посебно
наставу на румунском
се
радујем
великом
броју
деце која су он–лине учествовала у Ликовној
језику у Војводини.
колонији, која ме је подсетила и вратила у детињство – рекао је
генерални конзул Румуније у Вршцу, Георге Дину.
(наставак на стр. 2)

(наставак са стр. 1)
Ове године, први пут је Колонија
одржана он лине, што значи да су ученици сликали
у својим школама и након тога, путем друштвених
мрежа слали радове представницима организатора.
Захваљујући чињеници да се радило он лине, школа
у Барицама је могла да организује Колонију. Мада,
организатори кажу да је могла да се одржи и у
порти цркве, у парку који је инспиративан за
сликање, Михаела Мохан, професорка ликовног у
овој школи поставила је мртву природу за сликање
и припремила 3 изложбе у школи поводом
Колоније, прва је била са најуспешнијим радовима
са ранијих колонија, затим изложба радова деце и
изложба слика Јона Стефана. Централна школа са
директором, Савом Диљаков, радо су прихватили
Колонију коју су ефикасно и у кратком року
организовали. Прва Колонија одржана је у
Николинцима у време када је директор школе био
Јон Стефан, професор ликовне уметности.
У Барицама су сва деца из школе учествовала
на Колонији за коју су се изјаснили да им је била

интересантна и лепа и да би желели да се још који
пут понови.
Организатор је по завршетку радова свим
учесницима уручио Дипломе за учешће које су
добили и директор школе, Сава Дивљаков,
представник
Општине
Пландиште,
Владан
Младеновић, заменик председника Скупштине
општине Пландиште и Јон Стефан, ликовни
уметник који је позван да у школи у родном селу
ученицима говори о свом позиву, о начину и
техникама сликања. Гост на Колонији био је и
Георге Дину.
Сви дечији радови ће бити објављени
поводом јубилеја, петнаестогодишњице одржавања
Колоније, у Зборнику дечијих радова као што су
били објављени и поводом 10 година рада Центра.
Манифестација је захваљујући подршци школе али
и Локалне самоуправе успешно реализована на шта
могу бити и поносни како организатори тако и
школа и сами Баричани. Ипак, највећу радост била
је за ученике који су тога дана цртали и уживали у
бојама.
Г.Р.

ИЗВЕШТАЈ СА 4. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
У петак, 16.10.2020. године одржана је
четврта седница Скупштине општине Пландиште у
новом сазиву. Пре усвајања дневног реда,
председник СО Пландиште, Горан Доневски је
предложио допуну још са једном тачком коју су
одборници изгласали. Предлог допуне дневног реда
имао је и Данило Лукић, председник одборничке
групе „За бољу општину Пландиште-адвокат Лукић
Данило“ са три тачке, које одборници нису
изгласали. Данашњом седницом Скупштине у
чијем раду је учествовало 17 одборника,
председавао је Горан Доневски. Након усвајања
предложеног дневног реда, председник СО
Пландиште је саопштио одборницима да су у
Скупштини општине Пландиште формиране три
одборничке групе, „Александар Вучић-за нашу
децу“ (15 одборника) чији је председник Владан
Младеновић, одборничка група „Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије“ (2 одборника),
председник Сава Савков и Одборничка група „За
бољу општину Пландиште-адвокат Лукић Данило“,
председник Данило Лукић.
Након тога одборници су разматрали и
донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
буџету општине Пландиштеза 2020. годину (Трећи
допунски буџет) којој је буџет у износу од 669
милиона динара кориговн на износ од 613 милиона
динара. На данашњој седници су донете и Одлука о
изради измена и допуна Просторног плана општине
Пландиште која се односи на измене и допуне у
свим насељеним местима општине и Одлука о
изради измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Пландиште које се односи
конкретно на измене у самом Пландишту.
Такође, одборници су усвојили Одлуку о
измени Одлуке о одређивању локалције за
одлагање инертног отпада, односно грађевинског
отпада који није опасан на 8 локација за 7
насељених места, Одлуку о утврђивању просечних

цена
квадаратног
метра
одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2021. годину на територији општине Пландиште У
оквиру ове тачке речено је да су на територији
општине Пландиште одређене 3 зоне за утврђивање
пореза на имовину. Одлком је утврђена просечна
цена
квадратног
метра
за
грађевинско,
пољопривредно, шумско и друго земљиште, за
станове и куће за становање. Након тога одборници
су разматрали и усвојили Годишњи програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Пландиште. У оквиру ове тачке
је речено да ће на лицитацији
бити 311
лицитационих јединица. Донето је Решење о
образовању Комисије за спровођење поступка
јавног
надметања
за
давање
у
закуп
пољопривредног земљишта у држвној својини, а
након тога су усвојени Извештај о раду и Годишњи
план рада Предшколске установе „Срећно
детињство“ Пландиште за раду 2019/2020. годину.
Одоборници су на данашој седници гласали
за разрешење односно именовање, директора
Културно образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште, Општинске изборне комисије Општине
Пландиште у сталном саставу, члана Савета за
међунационалне односе општине Пландиште, два
члана Школског одбора Основне школе „Јован
Стерија Поповић“ Велика Греда и за чланове
Комисије за одлучивање по захтевима за враћање
земљишта.
Седам одборничких питања поставио је
Данило Лукић у писменој форми и захтевао да
одговоре добију сви одборници.
Седници су присуствовали председник и
заменик председника општине, Јован Репац и
Душан Ћурчић, заменик председника Скупштине,
Владан Младеновић и начелница Општинске
управе, Александра Одавић Мак.
Г.Р.
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21. ЗОНСКА СМОТРА СТВАРАЛАЦА АМАТЕРА У ПЛАНДИШТУ

ОСАМ РАДОВА ЗА ПОКРАЈИНСКУ СМОТРУ
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште
уназад неколико година организује Зонску смотру ликовних
стваралаца аматера Војводине која се одвија као активност
Културно просветне заједнице аматера Војводине. Покровитељ
Зонске смотре ликовних стваралаца Војводине за Јужни Банат је
општина Пландиште.
На отварању овогодишње Зонске смотре за коју је речено
да је евидентно мањи број радова пристигао за жирирање, као и
ранијих година, био је присутан Сава Мучибабић, секретар
Савеза уметничког стваралаштва аматера Војводине, сликари
аматери који су излагали, Сава Степанов, ликовни критичар,
селектор радова са овогодишње Смотре и, поштујући препоруке за
спречавање ширења вируса ковид, малобројни други гости. На
отварању Зонске смотре билу су присутни и представници
Општине, председник и заменик председника, Јован Репац и
Душан Ћурчић.
Мирослав Петровић, директор КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште је поздравио све присутне а након њега и званично
отворио изложбу. Ове године, за Зонску смотру је пристигао 21
рад из општине Пландиште, Бела Црква, Алибунар и Ковин
Селектор, Сава Степанов познати ликовни критичар из Новог Сада
је од изложених радова више од четвртине, укупно 8 радова
изабрао да буду део Покрајинске смотре ликовних радова која ће
се одржати 15. новембра у Бачкој Паланци.
Ове године то су радови следећих уметника аматера:
Божидара Боже Бућинца и Јованке Чјепа из Пландишта,
Бранислава Симића и Ивана Каранфиловског из Црепаје,
Драгане Паковић, Милане Секе Јовановић и Божидара
Младеоновића из Беле Цркве и Славице Милошевић Миланов
из Банатског Карловца.

ОБЕЛЕЖЕН
СВЕТСКИ ДАН ПИСМЕНОСТИ
Општина Пландиште је позната по томе
што пуно улаже у ђаке и студенте и што труд и
успех награђује колико јој могућности
дозвољавају. Једна је од ретких општина у
околини која тако брине о најмлађима. Поводом
Светског
дана
писмености,
председник
општине, Јован Репац је рекао да се ове године
због пандемије, мало другачије обележава
Светски дан писмености у општини. Ове године
је у центру Пландишта постављен штанд и
дељени су беџеви, флајери и хемијске оловке
Пландиштанима како би подсетили да је
образовањее најважније на свету. У центру
Пландишта, 8. септембра на Светски дан
писмености заједно са председником општине,
Јованом Репцем била је и чланица Општинског
већа за образовање, Тања Петровић. Од ове
године у календар редовних активности КОЦ-а
биће и обележавање Дана писмености.
Општина Пландиште у службеној
употреби има пет (5 језика) српски, мађарски,
словачки, румунски и македонски и у ОШ
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица реализује
програм описмењавања одраслих под називом
„Друга шанса“.

БАЗАР ЗДРАВЕ ХРАНЕ
Поводом Светског дана здраве хране, КОЦ „Вук
Караџић“ је у центру Пландишта организовао Базар
здраве хртане како би се одржао континуитет ове
манифестације, изјавио је директор КОЦ-а, Мирослав
Петровић. Ове године, поштујући препоруке Кризног
штаба у борби против пандемије корона вируса, на
Базару су били штандови: Удужење пензионера
општине Пландиште, Клуба жена „Јефимија“,
Удружења пензионера, инвалида и грађана Хајдучице и
Удружења жена „Гређанка“ из Велике Греде, штанд
домаћина, КОЦ-а и два штанда произвођача здраве
хране, Пољопривредн газдинство Ћалић Момчило који
производи чичоку и бамију и произвођач вина од
вишње и меда, Никола и Срђан Тодоровски.

Г.Р
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МЕСНА И ХРАМОВНА СЛАВА У КУПИНИКУ
НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ
Ове године је, због пандемије корона вируса много скромније било
обележавање свих месних и храмовних слава у општини Пландиште па тако
и славе у Купинику који слави Рођење Пресвете Богоордице, у народу
познату као Мала Госпојина. Купиничани су у задњих пар година за Славу
организовали поред традиционалних спортских сусрета и такмичење у
кувању гулаша које је окупљало чак 40 екипа. Прошле године је било
посебно богато и изузетно због ангажовања великог броја мештана пре свега
на зидању прелепе ограде црквене порте, на понос свих Купиничана. Уз
помоћ верника и свих мештана, по принципу мобе прошле године је озидано
140 метара ограде које је Владика Банатски Господин Никанор, освештао.
Помоћ и грамате у знак захвалости за све што су помогли Православну цркву
у Купиику добили су: у име Општине Пландиште, председник општине
Јован Репац и појединци Милан Ћурчија из Купиника, Александар
Станковић из Старог Леца и Миљан Стожинић, купинички зет из
Малмеа.
Купиничани или како себе називају, Балаћани су поносни на свој заједничи рад и слогу
захваљујући којој су успели да ураде црквену ограду која данас служи за пример и осталим Црквеним
одоборима не само у општини Пландиште већ и шире.
Овогодишњи кум славе био је млади Немања Борозан из Купиника чија породица је већ
кумовала црквеној слави. Кумство је предао брачном пару Весни и Слободану Бобану Вујичићу из
Београда, пореклом из Купиника. Славки колач је резао месни парох, протојереј Недељко Јанковић.
Због препорука спречавања ширења вируса корона, ове године поводом Славе у Купинику није
одржана ниједна пратећа манифестација, ни спортски сурети ни, сада већ чувена Гулашијада која зна да
окупи неколико десетина такмичарских екипа.

У ДУЖИНАМА
ОДРЖАНА ПРВА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА
Српска православна црква 14. октобра слави празник
Покров Пресвете Богородице, који је као храмовну славу, на
предлог Његовог Преосвештенства Епископа Банатског,
Господина Никанора, прихватила цркву у Дужинама.
Дужинчани су своју храмовну славу у почетку славили у
просторији Дома културе, сигурни да ће осванути дан када ће
и они имати Православну цркву у селу где ће долазити на
литургије, где ће се венчавати и крстити. Жеља и стрпљење
су били награђени и ове године у цркви одржана прва Света
Архијерејска
Литургија
коју
је
служио
Његово
преосвештенство, Епископ Банатски Никанор са месним
парохом, Синишом Лакичин, протојерејем Недељком Јанковићем и свештеницима из Вршца.
Поред верника првој Архијерејској Литургији били су и представици општине Пландиште, Јован
Репац, председник, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Владан Младеновић, заменик
председника СО Пландиште. Овогодишњу кум Славе био је Тома Ђорђијевски са породицом,
председник Савета МЗ Дужина. Нови кум славе за наредну годину је Жељко Златанов из Пландишта,
пореком из Дужина. На крају литургије, Владика Никанор је, честитао Славу свим мештанима и изразио
наду да ће се изнаћи могућности за завршетак иконостаса у цркви у Дужинама за коју је рекао да је једна
од лепших у Епархији.
За изградњу цркве у Дужинама највеће заслуге припадају Душану Дудету Тасевском који је
иницирао и финансирао темеље црве пошто је исту такву цркву видео у манастиру Дубрава на Торнику
(Златибор). Дуде је пожелео је да таква црква буде и у Дужинама. Игуман манастира је изашо у сусрет
Дужинчанима, уступио им је пројекат који је прилагођен терену у Дужинама и на основу тога је подигнута
црква у центру села. Млади, попут Душка и Жељка који негују традицију вере сигуран су доказ да ће
црква у потпуности бити завршена, на радост мештана који су је истински желели у селу и у знак
поштовања према Дудету, који је све ово започео.
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ПОВОДОМ ХРАМОВНЕ СЛАВЕ, СВЕТОГ РАФАИЛА БАНАТСКОГ
ЗА ЦРКВУ У ПЛАНДИШТУ

НОВА ПАЛИОНИЦА СВЕЋА
Пландиште је 29. августа просавило своји Храмовну
славу, Светог Рафаила Банатског. Ове године, у
организацији КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, Слава се
обележавала у складу са ситуацијом пандемије и
препорукама превенције од корона вируса. На сам дан
Преподобног Рафаила Банатског, у месном храму
одржана је Света Архијерејска Литургија коју је служио
Његово Преосвештенство Епископ Банатски Господин
Никанор са свштенством из Вршца и месним парохом,
протојерејем Недељком Јанковићем и Немањом
Џамбићeм, јерејем, парохом СПЦ у Маргити.
Овогодишњи кумови Славе били су Тања и Мирослав
Петровић из Пландишта. Нови кумови Славе су
Страхиња и Јасмина Брекић, такође из Пландишта.
Поводом храмовне славе, Епископ Банатски Никанор је
освештао нову палионицу свећа која је сазидана у порти цркве,
поред храма, великом заслугом и донацијом порошлогодишњег
кума славе, Александра Станковића из Старог Леца. У знак
захвалности за помоћ храму Светог Рафаила Банатског,
Александру је уручена Грамата. Након Литургије, у порти храма
је одржан краћи културни програм који је припремио Јовица
Јашин, глумац Народног позоришта из Зрењанина. Литургији
су присуствовали представници Општине, председник, Јован
Репац, председник СО Пландиште, Горан Доневски за
замеником, Владаном Младеновићем.

РУМУНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У МАРГИТИ

ПРОСЛАВИЛА ХРАМОВНУ СЛАВУ, МАЛУ ГОСПОЈИНУ
Верници Румунске православне цркве у Маргити, заједно
са осталим мештанима и малобројним гостима, и ове
године су прославили Храмовну славу, Рођење Пресвете
Богородице (08.IX), Малу Госпојину поштујући
препоруке у спречавању ширења пандемије корона
вируса. Свечаној Литургији коју је служио месни парох,
Флоренцију Јанеш заједно са Немањом Џамбић,
свештеником српске православне цркве у Маргити и
свештницима гостима, присуствовао је и Архимандрит
Макарије, парох румунског православне цркве у Вршцу,
као и чланови Црквеног одбора
српске православне цркве у Маргити. Овогодишњи кум славе, Мојсе
Марин Пасула из Маргите кумство је предао Јонелу
Пасула, такође из Маргите. Лепа традиција која се не
прекида у Маргити јесте и заједничка трпеза са верницима,
званицама и осталим мештанима, након завршене Литургије
која је ове године била у много мањем броју поштујући мере
у борби против пандемије упркос томе што је интересовање
за заједничку трпезу било велико.
Г.Р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са
територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 27/2016) и чл. 53.
Пословника Општинског већа општине Пландиште („Сл. Лист општине Пландиште“, бр. 40/2019),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 09.10.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима са територије општине
Пландиште за школску 2020/2021 годину
и расписује
КОНКУРС
ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021 ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Расписује се конкурс за новчану помоћ студентима прве године факултета односно уметничких
академија, који имају пребивалиште на територији општине Пландиште, за школску 2020/2021 годину.
Обавезе које доспевају у овој буџетској години биће реализоване највише до износа средстава
која су планирана Одлуком о буџету општине Пландиште за 2020. годину („Службени лист општине
Пландиште“, број 37/2019 , 3/2020 и 15 /2 0 2 0 ) у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине,
ПА 0005 Спровођење омладинске политике, програмска класификација 1301-0005, функција 160,
позиција 146, економска класификација 472 - Новчана помоћ студентима - Одлука.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване до износа средстава која ће
за ту намену бити обезбеђена Одлуком о буџету општине Пландиште за 2021. годину.
II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Право на доделу новчане помоћи имају студенти са пребивалиштем на територији општине
Пландиште који испуњавају следеће услове:
* да су уписали прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне
студије) на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина
или јединица локалне самоуправе,
* да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре расписивања
Конкурса,
* да први пут уписују прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне
студије) на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина
или јединица локалне самоуправе и
* да нису у радном односу.
III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ и следећа
документа:
*
Уверење да су уписали први пут прву годину студија првог степена (основне академске
или основне струковне студије) на високошколским установама чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
*
Штампане податке са електронске личне карте;
* Потврду о пребивалишту са податком од када је становник општине Пландиште;
* Доказ да није у радном односу (изјаву оверену код надлежног органа (нотара) којом се
потврђује да студент није у радном односу, или уколико је лице пријављено на евиденцију
Националне службе за запошљавање – потврду НСЗ да је лице незапослено)
* Фотокопију картице текућег рачуна банке.
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6

СТРАНА

7

СТРАНА

8

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Конкурс је отворен од 09.10.2020. до 09.11.2020. године.
V ПОСТУПАК
Кандидат за добијање новчане помоћи, подноси пријаву са потребном конкурсном
документацијом.
Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу: Општина Пландиште, Услужни
центар - Писарница, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште, са назнаком „Конкурс за
новчану помоћ студентима“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Комисија утврђује предлог листе кандидата.
Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана
објављивања на огласној табли Општине и сајту Општине (www.plandiste- opstina.rs).
Кандидат подноси приговор општини Пландиште, Комисији за новчану помоћ студентима.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се
разматрати.
Комисија у року од 5 дана утврђује Коначну листу кандидата и прослеђује Општинском
већу општине Пландиште који одлучује о додели новчане помоћи.
VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ
Образац пријаве се може преузети са сајта Општине (www.plandiste-opstina.rs), или у
Општинској управи Пландиште, у Канцеларији за младе.
Напомена:
Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у Општинској управи Пландиште на
телефон 013/861-033.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 612-9/2020-III
Датум: 09.10.2020. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.

АКТУЕЛНО

УРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ

На читавој територији општине Пландиште ради се јесење уређење путне инфраструктуре.
Посебан акценат је стављен на обележавању верикалне и хоризонталне сигнализације у зони код школа.
Председник општине, Јован Репац је у вези са овим радовима рекао да се посебна брига води о
обезбеђуњу и ограда код школа о и пешачких прелаза у близини школа да деца не би претрчавала пут.
Делује се превентивно како би се спречила било каква нежељена ситуација. Посебан акцента ставља се на
одржавање банкина и појачано одржавање непрегледнх раскрсница где се уклањања шибље и растиње
како би се и на тим деловима локалних саобраћајница повећала видљивост и како би се континуирано
радило на безбедности свих учесника у саобраћају. У оквиру пројекта одржавања и унапређења
саобраћајне инфраструктуре у општини Пландиште интензивно се ради и на уклањању растиња тешком
механизацијом. Радови се тренутно изводе на деоници пута Милетићево-Марковићево у укупној дужини
од 3 километра. Уређен је и део каналске мреже у насељу Милетићево а у плану је и уређење путног
појаса у близини гробља у Банатском Соколцу. По речима председника општине, буџетом је за ове радове
обезбеђено милион и по динара тако да ће ових дана бити замењени сви оштећени и нестали саобраћајни
знакови.
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ОПШТИНА ОБЕЗБЕДИЛА ПОКЛОНЕ ПРВАЦИМА

ЈА У ШКОЛУ ПОЂОХ, БИЋУ ДОБАР ЂАК
И у школама општине Пландиште звоно
је означило почетак нове школске године. Ове
године, узбуђење због поласка у школу имали су
не само прваци већ и остали ученици, њихови
учитељи, наставници, остало особље и директор
због мера које су предузете да похађање наставе
буде у скалду са превентим мерама борбе против
пандемије, корона вируса.
И ове године, Општина Пладниште је из
буџета издвојила средства за поклон пакете
ђацима првацима који су данас први пут сели у
школске клупе. Свим првацима у општини
Пландиште уручена је школска торба - ранац и основни прибор за наставу, попут бојица, свезака, пернице,
пластелина. Јован Репац, председник Општине је уручио поклоне првацима из ОШ „Доситеј Обрадовић“,
највеће школе са територије општине Пландиште. Првог дана нове школске године, председник је
поклоне уручио и школама у Јерменовцима, Барицама, Маргити, Великом Гају и Пландишту, Душан
Ћурћић, заменик председника Општине, поклоне је уручио првацима из ОШ „Јован Стерија Поповић“ у
Великој Греди и Милетићеву и ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици. У свим школа, а, са првацима су
били њихови учитељи и директори школа, Сава Диљаков, Вишња
Манојловић и Мирослав Маричић.
У школској 2020/2021. у све три основне школе са територији општине
Пландиште у први разред укупно је пошло 53 ђака, 10 мање него прошле
године. У ОШ „Доситеј Обрадовић“ са подручним одељењима у први
разред је укупно уписано 37 првака (Пландишпте 26, Јерменовци 2,
Барице 1, Велики Гај 2 и Маргита 6 првака) у ОШ „Јован Стерија
Поповић“ је укупно 10 првака, 9 у Греди и 1 у Миетићеву и у ОШ „Јован
Јовановић Змај“ је ове године уписано 6 првака.Свим првацима Општина
Пландиште жели срећан полазак у школу, добар успех и пуно добрих
оцена.
Г.Р.

ПОШУМЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

10,5 ХЕКТАРА НОВИХ ЗАСАДА У БАРИЦАМА
Општина Пландиште је учествовала на конкурсу Министарства заштите животне средине за
доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2020 години са Пројекатом
„Подизање шума на деградираним и еродираним земљиштима применом нових технологија ради
заштите од еолске ерозије и десертификације".
Укупна вредност горе наведеног пројекта износи 7.745.761,00 динара а висина средстава која су
добијена из Зеленог фонда, износи 6.178.477,00 динара (79,8%).
Суфинансирање ће се извршити средствима обезбеђеним у Буџету општине Пландиште у износу
од 1.567.284,00 динара.
Пошумљавањем су обухваћене 4 катaстарске парцеле (кп.бр. 688, 689, 690, 691) КО Барице на
укупној површини од 10,5448 хектара. Биће извршена садња садница различитих аутохтоних
лишћарских врста дрвећа. Радове и активности везане за пошумљавање и имплементацију патентиране
технологије извршиће посебно обучена радна снага и нарочита механизација, које ће ангажовати
Удружење „Шума и лов“, према Уговору о пословно техничкој сарадњи са општином Пландиште, а у
сарадњи са Јавним предузећем „Полет“ Пландиште.
Партнери на пројекту су Регионална развојна агенција Јужни Банат, Панчево и Удружење
шумарских и ловних радника Србије „Шума и лов”.
Општина Пландиште спада у подручја са најмањим процентом шумовитости у Војводини и
Србији, свега 0,5% под шумом.
Основни циљ овог пројекта је: пошумљавање деградираних и еродираних земљишта; заустављање/
успоравање ерозивних процеса плодних земљишта формирањем шумских ветрозаштитних баријера и
спречавање формирања дивљих депонија; стварање зелених оаза са објектима за одмор у природи у којима
ће се грађани дуже и чешће задржавати; побољшање биодиверзитета подручј и депоновање угљеника и
везивање гасова који производе ефекат стаклене баште.
СТРАНА
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ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА СА БОГАТИМ НАГРАДМА

Oштина Пландиште се ове године
прикључила великом броју европски градова и
општинама у Србији који обележавају Европску
недељу мобилности. У Србији је манифестацију
подржало
и
координирало
Министарсво
грађевинарства,
саобраћаја
и
инфраструктуре
и
Стална
конференција
градова
и
општина,
у
партнерству са
градовима и општинама које обележавају
Европску недељу мобилности и подршку Сталне
конференције градова и општина. У оквиру ове
манифестације Општина је расписла конкурс за
најбољи ликовни и литерарни састав за све три
основне школе, испоштовала Дан без аутомобила
за запослени и руководиоце у Општини
Пландиште када је већина запослених на посао
дошла пешке или бициком. Изузети су били
једино запослени и функционери који свакодневно
из дугих места путују на посао.
Такође, у сарадњи са школом одржано је
такмичење у спретности вожње бициклом у ОШ
„Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди за
ученике старијих разреда 5-8. Такмичило се
укупно 17 ученика, 13 дечака и 4 девојчице. Сви
такмичари су добили пакет са пригодним
поклонима за које се побринуо Савет за
безбедност саобраћаја који је био партнер у
реализацији
ове
активности.
Најспретнији
бициклисти добили су ваучер у износу од 15
хиљада динара. Овога пута то су били Миленко
Поповић у категорији 5-6 разреда и Урош Раставац
Рајк, категорија 7-8 разреда. У последњем дану
обележавања Европске недеље мобилности

одржан је и Турнир у пикаду који је реализован у
партнерству са Спортским савезом општине
Пландиште. На Турниру је учествовало 8 екипа,
колико је било и позвано, поштујући препоруке
кризних штабова у време пандемије корона
вируса. У просторијама Културно-образовног
центра „Вук Караџић“ Пландиште спретност у
бацању пикада одмериле су екипе :Општинско
Удуржење пензионера Пландиште, Општинске
организације инвалида рада Пландиште,
Актива жена „Гређанка“ из Велике Греде,
Актива жена „Бисери“ и Клуб жена „Јефимија“
из Пландишта, екипа КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште, екипа Прекограничног пројекта
РОРС 353 и екипа Општине Пландиште.
Овога пута најпрецизније гађање је имала
екипа екипа Удружења пензионера општине
Пландиште која је освојила прво место, друго
место
припало
је
екипи
Пројекта
прекограничне сарадње РОРС 353 док су треће
место
освојиле
чланице
екипе
КОЦ
„Вук
Караџић“.
Захвалнице,
дипломе и пригодне
поклоне
свим
екипама уручио је
председник
општине,
Јован
Репац
који
је
захвалио екипама на учешћу и подршци у
реализацији Европске недеље мобилност.
У оквиру Европске недеље мобилности
председник општине ,Јован Репац потписао
Повељу 2020. у знак посвећености теми кампање
„Мобилност без загађења за све“.
Г.Р.
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ЈАВНИ ОГЛАС И ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о
активностима Министарства одбране и Војске Србије (''Службени војни лист'',
број 3/2015), а ради реализације обавезе прописаних законом, општина
Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о
активностима Центра Министарства одбране Панчево.
Центар Министарства одбране Панчево објавио је јавни оглас и
обавештење за јавност за пријаву кандидата за добровољно служење војног
рока са оружјем за упутни рок ''Децембар 2020'' и кандидата за слушаоце
курса за резервне официре Војске Србије за упутни рок ''Март 2021''.
Више информација може се добити у Центру Министарства одбране
Панчево, адреса Милоша Обреновића 1, Панчево на бројеве телефона 013/326 - 165 и 013/319 - 759, или
у Канцеларији Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг 10, Вршац на бројеве телефона
013/837 - 020 и 013/839 - 694.
Комплетан текст јавног огласа и обавештења за јавност можете погледати на сајту
Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и сајту општине Пландиште www.plandisteopstina.rs.
Центар Министарства одбране Панчево

ПОСЛЕДЊА АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У 2020.

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ
У септембарској акцији доборовољног давања крви, последњој у овој години која је одржана у
организацији Црвеног крста Пландиште и Завода за трансфузију крви Војводине из Новог Сада,
организатори су били задовољни одзивом давалаца. Будући да акција траје свега три сата од 9,00 до 12,00
сати и да су биле испоштоване све мере превенције у спречавању ширења вируса корона што је значило
дезинфекцију руку и обавезно ношење маске, у овом релативно кратком року, акцији се одазвао скоро
најављени број давалаца. Од укупно 61 даваоца, крв је дало 52 од чега је прводавалаца било 6. Међу
редовним даваоцима који су и у овој акцији дали крв су: Јован Репац, председник Општине и Душан
Ћурчић, заменик председника Општине. Организатори су јесењу акцију која је уједно и последња у овој
години, оценили као успешну.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „VIA DOLOROSA“
У Свечаној сали КОЦ „Вук Караџић“ је почетком октобра организовао књижевно вече писца
Дарка Јешића, директора Дома културе у Старчеву који је присутној публици представио свој роман
првенац под називом „Via Dolorosa“. Због превенције ширења пандемије корона вируса публике је било
у мањем броју, укупно 20.
Дарко Јешић, у обраћању присутним гостима, изразио је велику захвалност што је своје дело могао
да презентује у Пландишту.
Велка ми је част и задовољство што имамо прилику да угостимо госп. Јешића и кроз пар речи
покушамо да приближимо све оно што роман садржи, а да ипак не откривамо све детаље. Циљ је да
заинтригирамо читаоце, да им пробудимо машту, да их привучемо жељама аутора израженим кроз
овај несвакидашњи роман. Културни центар општине Пландиште ће се свакако трудити да организује
овакве књижевне и уметрничке вечери и у будућности, како би радили на развоју културе и саме
промоције Општине Пландиште, рекао је том приликом директор КОЦ Пландиште Мирослав Петровић.

37. Манифестација
„Дани Рибара Јаношик–Јерменовци 2020.“
Такмичење „Пецање удицом на пловак“, учествовало 20 учесника,
два пионира и једна жена Бригита Перин.
Такмичење је био меморијал Јон Скумпија, бившем члану
„Удружења риболоваца Шаран“ из Јерменоваца који је био међу
иницијаторима да се Дани рибара организују заједнички за две
општине.
Овогодишњи победници такмичења су:
Данијел Брук – Јаношик, 1635 грама
Тони Цветаноски – Алибунар, 1135 грама
Павел Стањо – Јаношик, 1100 грама
СТРАНА
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СТРЕЉАЧКИ КЛУБ “ПЛАНТЕКС 1981“

ТАКМИЧЕЊЕМ ОЗВАНИЧИЛИ ПОЧЕТАК РАДА
Почетком октобра у просторијама Ловачкоиг
друштва „Зец“ Пландиште, Стрељачки клуб
„Плантекс 1981“ Пландиште је клупским
такмичењем озваничио почетак свога рада. Давор
Ћалић је тренер Клуба који је основан пре 39
година али је након 9 година престао са радом.
Стрељачки клуб “Плантекс 1981“ реактивиран је
30. маја 2019. године јер су заљубљеници овог
спорта који је општини Пландиште донео прву
спортску медаљу, не било какву већ златну медаљу
у стрељаштву, сматрали да некада трофејни Клуб
треба поново да почне са радом. Треба рећи да је
златну медаљу донела Слађана Холи.
Давор Ћалић, члан Ловачког друштва „Зец“
Пландиште, љубав према лову наследио је од деде
Остоје из Барање. Пре шест година, 2014. изабран
за члана Комисије за ловачки подмлатка што је
сматрао озбиљним задатком који је од самог
почетка почео да решева веома савесно. Данас,
Пландиште има највећи ловачки подмладак по чему
су препознатљиви не само у општини Пландиште
већ и шире, на који су данас изузетно поносни јер
имају 40 чланова. Захваљујући томе, Удружење
ловаца „Брзава“ постаје у Ловачком савезу Србије
препознатљиво и веома цењено будући да данас
има највећи број чланова подмлатка. Давор је у
међувремену написао и издао Енциклопенију за
подмладак, једину такву у Србији. Пројекат је
финсирало ресорно министарство па су зато књиге
дате на поклон Ловачким удужењима у целој
Србији. Једна се налази и у Шумарској школи у
Краљеву. Захваљујући Ловачком удружењу
„Брзава“ и Ловачком друштву „Зец“ Пландиште, за
потребе Стрељачког клуба, направљеа је стрељана
са шест линија, по речима тренера Ћалића, једна од
бољих ако не и најбоља у околини. На првом
такмичењу које је Клуб организовао учествовали су
чланови Клуба и чланови Подмлатка Општинског
удружења ловаца. Арбитар на овом такмичењу је
био Иван Манојловић, селектор млађе категорије
у Стрељачком савезу Србије који је позитивно
оценио реактивирање Стељачког клуба „Плантекс
1981“ и истакао да је веома важно да Клуб почне са

такмичењем у Лиги Војводине, где би деца стекла
искуство и започела дружење са другим клубовима.
Манојловић је такође рекао да је Стрељачком
савезу Србије изузетно значајно рађање нових
клубова јер то значи већи број талентоване деце и
могућност да се изаберу што бољи чланови за
репрезентацију. Манојловић је рекао и да је
Стрељаштво један комплесан спорт који развија
концентрацију, смиреност, сталоженост што може
бити од велике помоћи и у школи. Што се тиче
Стрељачког клуба, предвиђа лепу будућност јер
постоји велика подршка Локалне самоуправе и
Месне заједнице Пландиште.
Жеља Давора Ћалића који ових дана постаје
лиценцирани тренер стрељаштва јесте да и Клуб и
Ловачки подмаладак једнога дана постану једно, да
заједно тренирају, наступе и освајају Турнире и
такмичења. На првом њиховом Турниру у
стрељаштву такмичили су се чланови Клуба и
чланови Подмлатка. Најбољи стрелци били су:
Тамара Гроздановски, Данијел Боц и Софија
Поповић. Најбољи ловци били су: Драган
Здравевски,
Немања
Ћурчић
Михајло
Недимовић.
Финале
су
гађали
Тамара
Гроздановски и Драган Здравевски. Коначни
победник првог клубског такмичења је Драган
Здравевски.
Гости Првог клупског такмичења били су
Иван Матковић, уредник војвођанске рубрике
„ПРЕДАТОРА“ стручног часописа за ловце и Дејан
Џакула, новинар и ловни радник као и председник
општине Пландиште, Јован Репац, председник МЗ
Пландиште, Горан Латковић и Дејан Велевски,
комадир Ватрогасне јединице Пландиште.
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КУП ОСТАЈЕ У ХАЈДУЧИЦИ

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО

Фудбалери Хајдучице
освајачи су Купа на територији
општине Пландиште и на тај
начин поновили су успех из
претходне четири године.
У овогодишњем Куп
такмичењу учешће је узело
четири клуба:
"Младост" (Велика Греда),
" Х ај д уч и ца " ( Х ај д уч и ца ) ,
"Граничар" (Милетићево) и
"Гај" (Велики Гај).
Финална утакмица између
Хајдучице и Граничара по
традицији одиграна је Пландишту.
У изузетно лепом амбијенту, уз фер и
коректно понашање свих актера, резултатом 3:0
славио је бољи тим који је тиме и потврдио улогу
благог фаворита.
Признања финалистима као и пехар капитену
победничке екипе уручио је председник општине
Пландиште Јован Репац.
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Трка "За срећније детињство" је најмасовнија
и најшире прихваћена рекреативно-хуманитарна
активност Црвеног крста Србије коју Спортски савез
општине Пландиште, Канцеларија за младе и Црвени
крст Пландиште традиционално организују већ дуги
низ година. Учешћем у овој трци деца и млади сваке
године показују своје опредељење ка здравом начину
живота и највишим хуманим вредностима. Акција са
слоганом "Имамо циљ - дођи на старт" реализована је
22-ог октобра
на фудбалском игралишту СЦ
"Младост" у Великој Греди а обухватила је све
ученике нижих (I–IV) и виших (V–VIII) разреда ОШ
"Јован Стерија Поповић" који су тога дана
присуствовали настави.

У такмичарском делу укупно је одржано осам
трка. Код девојчица највише успеха су имале: Ива
Оливо, Дијана Радуловић, Јована Радуловић,
Анђела Трењи, Дајана Чати, Анђела Спремо, Сара
Павковић и Јована Стефановски. Прва места у
мушкој конкуренцији су заузели: Данило Оливо,
Марко Трењи, Огњен Ћорда, Филип Оливо,
Миодраг Спремо, Рамадан Бериша, Матеја Ћати и
Бојан Кунић.
СПОРТСКИ КАЛЕНДАР НОВЕМБАР
На самом крају, као посебна атракција,
ФУДБАЛ
одржана је трка ревијалног карактера у којој су
Војвођанска лига - Исток
учествовали просветни радници. За најуспешније
14.11. 13h Пландиште: Слога – Борац (Старчево)
такмичаре обезбеђена су признања у виду пехара и
28.11. 13h Пландиште: Слога – Црвена Звезда
(Војвода Степа) мајица са логом акције уз напомену да су мајице
добила и сва деца узраста од I до IV разреда. Ову
спортско-забавну манифестацију Спортски савез
Прва ЈБПФ лига
општине Пландиште организовао је због попу15.11. 13h Хајдучица: Хајдучица – Банат (Иланџа)
ларисања атлетике као базичног спорта односно
Друга ЈБПФ лига - Исток
дечјег спорта уопште и са циљем да се стави акценат
15.11. 13h Милетићево: Граничар – Вултурул
на здраве стилове живота, дружење међу децом и на
(Гребенац) саму забаву.
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* * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *

Традиционално обележавање Месне и храмовне славе Св. Рафаило Банатски у Пландишту, у складу са
епидемиолошком ситуацијом, пропраћено је са две спортске манифестације. У организацији ШК "Слога"
организован је турнир у брзопотезном шаху на којем је учествовало 11 такмичара са територије општине Пландиште,
док је ОФК "Пландиште" (својим члановима) реализовао триагонал у малом фудбалу за дечаке и девојчице узраста
од 6 до 8 година.
***
Поводом тадиционалне акције „Безбедност деце у саобраћају“ Црвени крст Пландиште је у сарадњи са Ватрогасном
јединицом, Спортским савезом, ОШ „Доситеј Обрадовић“ и Дечијим вртићем „Срећно детињство“ из Пландишта,
организовао акцију под називом „ЗА ВАШ СИГУРНИЈИ КОРАК“. Акција је обухватила 26 првака и 35 малишана
предшколског узраста, са циљем да се кроз забаву и игру упознају са правилима понашања у саобраћају. Реализатори
активности били су припадници Ватрогасне јединице, Спортског савеза, млади волонтери, сарадници и инструктори
Црвеног крста Пландиште. Акција је спроведена 21. октобра на Тргу у Пландишту а поред едукативних имала је и
спортско-рекреативно-забавне полигоне.
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