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ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ 
УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУКТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ, ЗАЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ 

Локална самоуправа је у 
години која је за нама радила 
врло активно, марљиво и 
вредно како би унапредила 
живот грађана општине 
Пландиште у свим сферама 
друштвеног живота. Као круна 
тог рада дошла је и реализација 
великих пројеката у области 
уређења саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре, 
санације и уређења објеката 
школства, здравства, Домова 
културе и других објеката јавне 
намене. 

Санација објекта 
подразумевала је комплетно 
уређење столарије, санитарија, 
подова, крова, фасаде, изградња 
приступних рампи за инвалиде, 
а све са циљем унапређења 
економских својстава зграда и повећања 
енергетске ефикасности објеката. Пред нама није 
био нимало лак задатак, али смо се током 
реализације ових пројеката потрудили да у 
потпуности уредимо објекат Дома културе у 
Великом Гају, у оквиру кога је саниран и део 
објекта здравства. Успели смо да санирамо, 
обновимо и реконструишемо објекте здравства и у 
насељима Хајдучица, Банатски Соколац, Стари 
Лец, Јерменовци, а све са циљем да нашим 
суграђанима обезбедимо уређенији и потпунији 
систем здравствене заштите. У сарадњи са Домом 
здравља Пландиште и Покрајинским 
секретаријатом за здравство успешно смо 
реализовали неколико важних пројеката, у склопу 
којих нам је уступљен покретни мамограф и 
ултразвучни апарат за преглед меких ткива 
абдомена, како би побољшали комплетну 
здравствену слику и понудили веће могућности у 
превенцији и раном откривању болести. 

Захваљујући одличној сарадњи коју имамо 

са покрајинским и републичким органима власти 
успели смо да наставимо са пројектима изградње и 
санације објеката комуналне инфраструктуре, кроз 
реализацију пројекта санације водоводних 
чворишта у насељу Велика Греда, што је само 
прва фаза реализације великог пројекта санације 
водовода који подразумева и замену километара 
старих водоводних цеви. Реализација овог 
пројекта је део великог пројекта санације 
водоводне мреже на територији Општине 
Пландиште током чије реализације смо већ 
завршили санацију чворишта у насељу Пландиште 
и Хајдучица. Реализација ових пројеката је добар 
показатељ одговорне и смерне политике коју 
водимо, политике развоја, напретка и сигурне 
будућности за све грађане Општине Пландиште. 

Свакодневна комуникација са нашим 
суграђанима помогла нам је да се упознамо са 
проблемима које свако село има и шта је то што је 
означено као приоритет за изградњу или санацију. 
Захваљујући таквом приступу завршили смо 
изградњу капеле у Великом Гају и Маргити, као 
врло значајним улагању у објекте комуналне 
инфраструктуре. Оно што смо започели 
претходних година, изградњом и санацијом 
објеката комуналне инфраструктуре у Барицама, 
Купинику, Милетићеву, врло успешно смо 
реализовали и ове године у Великом Гају и 
Маргити. Тренутно предузимамо и завршне кораке 
у припреми пројектно техничке документације за 
изградњу капеле у насељу Хајдучица, тако да 
реализацију овог пројекта очекујемо у скоријој 
будућности. 
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 Због чињенице да Општина Пландиште спада у подручја са 
најмањим процентом шумовитости у Србији, са свега 0,5% засада под 
шумом, у сарадњи са регионалном развојном агенцијом Јужни Банат 
Панчево и Министарством заштите животне средине, наставили смо са 
пројектом „Подизање шума на деградираним земљиштима“, током чије 
смо реализације пошумили више од 20 хектара деградираног и 
рекултивисаног земљишта, чиме смо јасно показали да водимо рачуна о 
заштити животне средине и повећању површина под засадом шума. 
Основни циљ овог пројекта је пошумљавање деградираног и ерозивног 
земљишта, стварање ветрозаштитног појаса и спречавање формирања 
дивљих депонија. Оваквим пројектима ствара се могућност формирања 
својеврсних зелених оаза и значајно се унапређује животна средина и 
природни биодиверзитет. 
Све што смо до сада изградили и постигли треба и мора да буде добар 
темељ за неке будуће пројекте и велике инвестиције. У наредном 
периоду зацртали смо себи велике циљеве, између осталог планирамо да 
завршимо и велики пројекат изградње „Трим стазе“ и уређења 
саобраћајница и тротоара у Великој Греди, изградња капеле у насељу 
Хајдучица, санације објеката за спорт и физичку културу у Пландишту, 
Јерменовцима, Маргити, наставак реализације друге и треће фазе 

пројекта изградње пута Банатски Соколац – Милетићево - Стари Лец, изградња и аутоматизација система 
пијеће воде и изградња објекта за пречишћавање пијеће воде, као можда један од највећих пројеката на ком 
ће се радити у Општини Пландиште. Како бисмо могли 
да спроводимо политику привлачења инвестиција и 
улагања у нашу општину ми морамо константно да 
радимо на обнављању комуналне и путне 
инфраструкутуре, да опремамо и градимо радне зоне, да 
кроз пројекте јавно-приватног партнерства додатно 
унапредимо економски статус наше општине. Дугорочно 
посматрано, радимо и на припреми пројектно техничке 
документације за санацију пута Пландиште - Велики Гај 
- Купиник, санације локалних саобраћајница и 
најфреквентнијих улица у насељеним местим у Општини 
Пландиште. Привлачење инвестиција значи и нова радна 
места, значи и сигурност за наше суграђане. У Општини 
Пладниште има велики број зграда који су од великог 
културног и историјског значаја, што се може 
искористити за туристичку промоцију како на локалном 
тако и на регионалном нивоу, обзиром да Општина 
Пландиште због свог географског положаја има великих 
туристичких потенцијала. 

Улагања у инфраструктуру, у образовање, 
улагање у нашу децу, представља залог за будућност, сигурну инвестицију у боље сутра, јер ће на њима да 
се ослања будућност Општине Пландиште. Све оно што урадимо данас, поставља темеље за нека нова 
поколења, за неке нове генерације. Подршка коју нам грађани пружају је круна марљивог и доброг рада, 
сигурне и одговорне политике коју водимо, политике напретка, истрајности и борбе за све наше суграђане. 
Само заједничким снагама можемо да остваримо зацртане циљеве, и уз пуну подршку наших суграђана 
наставићемо да унапређујемо нашу општину, да отварамо нека нова поглавља, реализујемо нове пројекте и 
исписујемо нове странице у развоју наше општине. 

наставак са стр. 1. 

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И 
БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ 

Поводом предстојећих Новогодишњих 
и Божићних празника, свим грађанима 
Општине Пландиште пожелео бих пре свега 
добро здравље, мир и благостање, да у 
предстојећу годину уђу са пуно љубави и 
пажње за своје најближе, да брину једни о 
другима, да гаје узајамно поштовање и 
разумевање. Свим грађанима бих пожелео да 
празничне дане проведу у добром 
расположењу, пуни оптимизма и снаге да у 
наредној 2022. години заједно корачамо ка 
лепшој и успешнијој будућности.  

  ПРЕДСЕДНИК 
  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

            Јован Репац 

ПОВОДОМ 25 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
ПОСЕТА БРАТСКОЈ ОПШТИНИ РОСОМАН 

  
 Општина Росоман у Северној Македонији је од 2010. године 
потписивањем Протокола о братимљењу, постала братска општина са 
којој општина Пландиште има изузетну сарадњу. За сада су 
најитензивнији сусрети у области културе и спорта али је већ извесно 
време тежња обе стране да се успостави приведна сарадња и да се 
реализују пројекати на обострану корист и задовољатво. 

Ове године, 17. децембра је општина Росоман прославила 25 
година од оснивања. Поводом овог јубилеја, на свечаности обележавања 
четврт века постојања, општину Пландиште, су представљали Душан 
Ћурчић, заменик председника општине Пландиште и Владан Младеновић, 
заменик председниак Скупштине општине Пландиште. 
 Била је то прилика да упознају и новог председника општине 
Росоман, Николов Стојана и остале чланове најужег руководтва општине 
Росоман, који су изабрани у новембру на локланим изборима. 

Г.Р. 
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ДРЖАВНА СЕКРЕТАРКА МИНИСТАРСТВА ЗА ПОРОДИЦУ И ДЕМОГРАФИЈУ 
ПОСЕТИЛА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 

 У оквиру редовних активности, Општину 
Пландиште је посетила Државна секретарка 
Министарства за бригу о породици и демографију, 
Милка Миловановић Минић. У Општини 
Пландиште, секретару Миловановић Минић је 
примио председник Општине, Јован Репац заједно 
са замеником, Душаном Ћурчићем, начелницом 
Општинске управе, Александром Одавић Мак, 
начелницом Друштвених делатности, Магдаленом 
Тошић, Татјаном Ђорђијевски, њеном заменицом и 
директорицом Центра за социјални рад, Ђурђевком 
Тафра.  
 Председник Општине, Јован Репац је 
упознао гошћу и са сваком подршком помоћи коју 
Општина пружа својим становницима, од 
најмлађих, новорођенчади до најстаријих суграђана. 
Помоћ добијају и незапослене породиље до прве 
године живота њиховог детета. Председник је 
такође рекао да Општина води бригу о малишанима 
у Вртићу, у основној школи где се ужина добија 
бесплатно као и превоз за њих и средњошколце. 
Студенти се материјално помажу на првој години 
студија на државним факултетима, добри студенти 
чији је просек оцена на студијама преко 8,5 добијају 
награду као и студенти мастер и докторских 
студија. Настаријим суграђанима помоћ пружају 
геронто домаћице а Канцеларија за смањење 
сиромаштва старијим особама помаже у виду 
помоћи што се тиче огрева, куповине лекова, доделе 
пакета са прехрамбеним намирницама и пакете са 
средствима за хигијену. 
 Државна секретарка Министарства за бригу 
о породици и демографију, Миловановић Минић је 
у Пландишту рекла да смо све старија европска 
нација и да наш економски напредак зависи од тога 
како ћемо и на који начин, обезбедити бољи живот 
грађана, и уопште бољи живот нације. 
 Оно што Општина ради на унапређењу 
демографских прилика и услова за живот својих 
грађана је веома важно да млади људи треба да буду 
мотивисани да се у своју средину врате а вратиће се 
ако знају да у тој средини имају адекватну школу, 
вртић, добру здравствену заштиту и различите 
подстицаје. Данас, испред Министарства бриге о 
породици и демографију говоримо о најважнијем 
друштвеном, политичком и националном питању а 
то је заустављање лошег демографског тренда. 
Нама је сваки пети становник старији од 65 година, 
рађа се мало деце и тек је сваки седми становник 
млађи од 14 година. Јасно је да је Влада потпуно 
фокусирана да ове проблеме решава стратешки. 

Усмерили смо се на повећање накнаде зараде за 
време породиљског одсуства које не сме бити испод 
републичког просека. 
 Сада говоримо о новим мерама, председник 
Александар Вучић је најавио три нове, значајне 
мере што је само увод у пакет мера који ће бити 
саопштен крајем јануара следеће године. Наш 
крајњи циљ и наш најважнији задатак јесте да 
подигнемо стопу наталитета тако што ћемо 
креирати бољу, квалитетнију подршку за породице, 
за младе брачне парове да их додатно мотивишемо 
да што пре ступају у брачне заједнице. Нема добре 
наталитетне политике без сарадње Владе Републике 
Србије, Министарства са извршном могућношћу, 
законодавне власти, локалних самоуправа и 
наравно, медија, рекла је државна секретарка Милка 
Миловановић Минић у Пландишту. 
 Председник Општине Пландиште, Јован 
Репац је приликом посете државне секретарке 
Министарства за бригу о породици и демографији 
изјавио да Општина пуно тога чини за своје 
становништво. – Општина додељује грађанима и 
једнократне помоћи и залаже се да се поново 
покрене служба хаузмајстора, као вид помоћи 
најстаријим домаћинствима. У задњем конкурсу 
пројекта „За бригу о селу“ за куповину кућа на селу 
било је заинтересовано 5 породица од којих су 2 
потписале уговор о додели кућа. Имамо најаву да 
ћемо почетком 2022 године поново имати исти 
такав конкурс. Ове године је 15 породица испунило 
услове и стеко право за субвенцију замене старе за 
нову столарију. Јако су бити заједнички састанци са 
представницима виших инстанци власти како би 
имали верну слику о потребама локалних 
самоуправа проблеме ради што ефикаснијег 
решавања наших проблема. За сада је добро, надам 
се да ће бити још боље – изјавио је председник 
Општине Пландиште, Јован Репац. 
          Г.Р. 
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УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  
НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА КРАЊИМ КОРИСНИЦИМА И ИЗВОЂАЧИМА 

 Потписивањем Уговора о 
суфинасирању енергетске санације 
стамбених зграда, кућа и станова 
између крајњих корисника, извођача 
радова и Општине Пландиште која, 
заједно са Министарством рудаства и 
енергетике, субвенционира набаваку и 
уградњу прозора и спољних врата са 
пратећим грађевинским радовима, 
Конкурс за инапређење енергетске 
ефикаснос ти за 2021.годину, доведен 
је до самог краја. 
 За реализацију овог програма 
обезбеђено је 2.000.000,00 динара, 50 % 
ових средстава је обезбедила Општина 
Пландиште из свог буџета и 50% 
Министарство рудаства и енергетике. 
Ове године, на Кокнурс се пријавило 
укупно 16 заинтересованих лица од којих је 15 испунило услове и потписало уговоре о суфинасирању 
енергетске ефикасности, односо, суфинасирање набавке и уградње спољне столарије. У име Општине 
Пландиште, уговоре је уручио заменик председника општине, Душан Ћурчић који је поздрављајући крајње 
кориснике и извођаче радова рекао да је Општина Пландиште у сарадњи са Министарством рударства и 
енергетике успешно реализовала овај конкурс и да је потписивањем ових уговора помогла својим 
суграђанима у решавању великог проблема, уштеде енергије и санације објеката. 
 – Ово је врло значајна инвестиција која у наредном периоду треба да подстакне наше суграђане да 
се пријаве у већем броју и искористе субвенције које обезбеђује Влада Републике Србије и локална 
самоуправа. Кроз реализацију ових програма желимо да укажемо на велике уштеде енергије које оваква 
санација доноси, као и на значај унапређења енергетске ефикасности на објектима. Реализација овог 
конкурса биће спроведена и наредних година и зато грађани треба на време да припреме техничку 
документацију, како би искористили све погодности које надлежно министарство и локална самоуправа 
нуде”, изјавио је Душан Ћурчић, заменик председника Општине Пландиште. 

„НАЈ ПИТА  2021.“ ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИНВАЛИДА РАДА ПЛАНДИШТЕ 
        ПИТА ОД ВИШАЊА НАЈБОЉА  
 Гастрономско-кулинарска мани-фестација 
„Нај пита 2021“, 17 по реду, у организацији 
Општинског удружења инвалида рада Пландиште, 
успешно је одржана и ове године, у Мотелу 
„Платан“ у Пландиште. Манифестација је увршћена 
у календару важних манифестација Туристичке 
организације Војводине, на шта су организатори 
били посебно поносни, пре свега бивша 
председница Инвалида рада Пландиште, Славица 
Цветићанин која је и осмислила „Нај путу“. 
По речима организатора, председника Општинске 
организације инвалида рада Пландиште, Миливоја 

Павловског, манифестација је одржана поштујући мере превенције, пре свега у присутву мањег броја и 
чланова и гостију, него што је то до сада било. Поред чланова домаћина, гости манифестацији су били 
представници Општинске организације пензионера Пландиште, Актива жена „Гређанка“ из Велике Греде, 
Општинска организација инвалида рада Вршца, Удружење жена „Златни дукат“ из Вршца и Општинска 
организација инвалида рада Бела Црква. У име Општине Пландиште, манифестацији су присуствовали 
Душан Ћурчић, заменик председника општине који је у име локалне самоуправе поздравио све присутне и 
пожеле срећу и успех у даљем раду и Владан Младеновић, потпредседник СО. Нажалост, ове године, 
гости који редовно учествују на овој манифестацији, представници Удружења пензионера „Сениори“ из 
Дета-Румуније, са којима имају веома добру сарадњу већ 9 година, због епидемиолошке ситуације, нису 
појавити на овој манифестацији. 

„Нај пита  2021“ је у такчарском делу имала укупно 9 пита, што сланих, што слатких. Жири у 
саставу Тања Петровић (Пландиште). Зорица Попов (Маргита) и Виолета Мохан (Вршац) је одлучио да је 
пове године, најбоља пита од вишања коју је направила Славица Краснић, друго место освојила је пита од 
сира и спанаћа Радован Вељковић, а треће место припало је пити од сира коју је направила Мира 
Павловски, све троје из Пландишта. Специјалну награду као најстарији учесник, добила је Неда 
Чабиловски која је направила зелник, традиционалну македонску питу. 
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"КУЋА НА СЕЛУ" ЗА ПЕТ ПОРОДИЦА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

 Локална самоуправа Пландиште, у сарадњи 
са Министарством за бригу о селу у оквиру 
реализације конкурса за куповину сеоског 
домаћинства, обезбедила је додатна средства за 
куповину куће са окућницом за 
још три породице на 
територији Општине 
Пландиште. Свечаном 
потписивању уговора у 
просторијама Министарства за 
бригу о селу присуствовао је 
Горан Доневски, председник 
скупштине Општине 
Пландиште. 
 Велико ми је 
задовољство што данас имамо 
прилику да потпишемо још три 
уговора за куповину куће на 
селу за породице у нашој 
Општини Пландиште. Ово је 
велики корак у решавању 
стамбеног питања за ове 
вишечлане породице и посебно ми је драго што смо 
успели да помогнемо и дамо свој мали допринос за 
решавање њиховог животног питања. Захваљујући 
одличној сарадњи коју имамо са Министарством за 
бригу о селу обезбедили смо кров над главом за 

укупно пет породица до сада, и самим тим показали 
смо да активно радимо на развоју и унапређење 
популационе политике и побољшању демографске 
слике у Општини Пландиште - изјавио је Горан 

Доневски, председник 
скупштине Општине 
Пландиште. 
 Према речима 
Доневског реализација овог 
конкурса у 2021. години донела 
је много позитивних помака, не 
само што је решено стамбено 
питање за пет вишечланих 
породица, већ и због чињенице 
да је мештанима Општине 
Пландиште који се налазе у 
стању социјалне потребе дата 
могућност да конкуришу и 
остваре право на куповину 
сеоског домаћинства. 
 Према наводима 
сарадника из Министарства за 

бригу о селу Конкурс за куповину куце на селу биће 
расписан и наредне године, тако да ће сви 
заинтересовани који испуњавају услове дефинисане 
у конкурсу моћи да конкуришу. 

ПОШУМЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ ПОВРШИНА ЈЕ ПРИОРИТЕТ 
ПЛАНДИШТА У БУДУЋНОСТИ 

 Реализација пројекта пошумљавања 
деградираних површина у Општини Пландиште 
стављена је у први план и означена као приоритет, 
јер ова јужнобанатска општина, са свега 0.5 одсто 
засада под шумом, спада у подручја са најмањим 
процентом шумовитости. 
 “У сарадњи са Министарством заштите 
животне средине током годину дана покренули смо 
и завршили неколико важних и великих пројеката, 
током чије смо реализације посадили више од 20 
хектара засада аутохтоних лишћарских врста 
садница. Током реализације ових пројеката у 
насељима Барице и Пландиште, значајно смо 
унапредили квалитет земљишта, обзиром да су за 

садњу циљно биране деградиране и рекултивисане површине, површине које су некада биле дивље депоније, 
сметлишта”, каже председник Општине Пландиште Јован Репац. 
 Општина Пландиште успела је да, кроз реализацију пројекта, пошуми значајне површине 
рекултивисаног земљишта. 
 “После више деценија, покренули смо велике пројекте пошумљавања земљишта, чиме идемо ка 
заједничком циљу, повећању шумовитих површина, јачању ветрозаштитних површина и стварању зелених 
оаза. Заштиту животне средине и унапређење природног диверзитета означили смо као један од приоритета 
на ком желимо активно да радимо у наредном периоду”, нагласио је Репац. 
 Председник Репац је напоменуо да је до сада за реализацију пројеката пошумљавања издвојено више 
од 10 милиона динара, што из Зеленог фонда Министарства заштите животне средине, што из буџета локалне 
самоуправе. 
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ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ДОДЕЛУ 
ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У 

ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ 
ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА 

 
 
 Председник Општине Пландиште Јован 
Репац свечано је потписао Уговоре о додели 
једнократне помоћи у грађевинском и другом 
материјалу породицама избеглих лица, по основу 
конкурса који је расписан у сарадњи са 
Комесаријатом за избеглице и миграције. 
 Захваљујући одличној сарадњи коју имамо са 
Комесаријатом за избеглице и миграције у 
претходних десет година успели смо да кроз 
пројекте и конкурсе купимо 38 кућа са окућницом 
које су додељене избегличким породицама на 
територији Општине Пландиште. Потписивањем 
ових уговора обезбедили смо додатна финансијска 
средства за помоћ у набавци грађевинског и другог 
материјала за опремање и уређење кућа такозвани 
мали грант. Заједничким радом уз велику подршку 
Комесаријата, без чије помоћи не бисмо могли да 
реализујемо ове пројекте, збринули смо велики број 
породица које су остале без свог крова над главом. 
Част ми је што имам прилику да вам уручим ове 
уговоре и што смо на тај начин решили једно велико 
животно питање за избегличке породице. - изјавио је 
Јован Репац, председник Општине Пландиште. 

 У протеклих десет година кроз разне 
конкурсе и пројекте Комесаријат за избеглице и 
миграције, у сарадњи са локалном самоуправом, 
обезбедио је грађевински материјал за укупно 54 
избегличке породице за санацију, адаптацију и 
уређење објеката. 
 Ово је само један у низу пројеката које 
реализујемо у сарадњи са Комесаријатом, са којима 
имамо планове да помогнемо и другим избегличким 
породицама са територије наше општине да добију 
свој кров над главом, да коначно и они осете 
топлину дома којег могу назвати својим - додао је 
Репац. 

ПОДЕЛА АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ 
РОЂЕНУ 2021. ГОДИНЕ 

 
 Захваљујући активности и раду Савета за 
безбедност саобраћаја, на територији Општине 
Пландиште покренута је акција поделе ауто 
седишта за све малишане који су рођени 2021. 
године. 

 Савет за безбедност саобраћаја током 
читаве године интензивно ради на организовању 
акција и реализацији пројеката који се тичи 
опште безбедности саобраћаја, првенствено деце. 
Током реалзације акција циљ је да се анимирају и 
подучавају најмлађи учесници у саобраћају о 
основним правилима саобраћаја.  
 Ово је трећа година за редом да 
организујемо ову акцију, током које је подељено 
више од 180 ауто-седишта за децу. Ове године 
ћемо поделити више од 65 седишта за све 
малишане који су рођени у 2021. години. Све 
што родитељи треба да ураде је да поднесу 
захтев локалној самоуправи, приложе личну 
карту и извод из матичне књиге рођених за дете 
и седиште ће им бити уручено - изјавио је Јован 
Репац, председник Општине Пландиште. 
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ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 Одборници Скупштине општине 
Пландиште у свом 14. редовном заседању, којим 
је председавао Горан Доневски, председник 
локалног парламента, расправљало је о 30 тачака 
дневног реда. Седници су по позиву 
присуствовали и Јован Репац, председник 
Општине Пландиште,  Душан Ћурчић, заменик 
председника општине Пландиште, Владан 
Младеновић, заменик предсеника СО Пландиште 
и Александра Одавић Мак, начелница локалне 
самоуправе. 
 Прва тачка на дневном реду било је 
усвајање предлога Одлуке о буџету  општине 
Пландиште за 2022. годину са предлогом Кадровског плана. Предлогом Одлуке о буџету општине 
Пландиште предвиђено је укупно 575 миллиона динара, од којих су ове године опредељена значајна 
средства за унапређење комуналне и саобраћајне инфраструкутуре и израду пројеката који ће бити 
реализовани у сарадњи са покрајинским и републичким органима власти.  Одборници су након разматрања 
предлога Одлуке исту и усвојили. 
 Одборници су током седнице разматрали и усвајали предлог годишњег Програма пословања ЈП 
Полет Пландиште за 2022. годину и предлог Решења о давању сагласности на годишњи програм пословања, 
затим Програм рада Историјског архива Бела Црква, разматрање Плана и програма рада и Финансијског 
плана Културно образованог центра "Вук Караџић" Пландиште, Народне библиотеке Пландиште, Дома 
здравља "1. Октобар" Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, План рада Основних школа са 
територије Општине Пландиште, Предшколске установе Срећно детињство и утврђивање предлога 
Решења  о давању сагласности на годишњи програм пословања. Све одлуке усвојене су апсолутном већином 
гласова. 

ЗАПОЧЕТ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ "ТРИМ 
СТАЗЕ" У ПЛАНДИШТУ 

 

 У сарадњи са Министарством заштите животне средине, 
локална самоуправа општине Пландиште започела је реализацију 
пројекта "Очување и заштита земљишта као природног ресурса", у 
оквиру којег је планирана изградња трим стазе са теретаном на 
отвореном на потесу парцела код "Платана". Укупна вредност 
пројекта је 17,97 милиона динара, од којих је 70% обезбеђено из 
Зеленог фонда Министарства заштите животне средине, док је 30% 
обезбеђено из буџета локалне самоуправе. Пројекат ће се изводити у 
неколико фаза. Тренутно се изводе радови на уређењу парцела и 
изградњи трим стазе у оквиру прве фазе, да би се у оквиру друге фазе 
постављала јавна расвета и канделабери. 

ЗАПОЧЕТА 
РЕАЛИЗАЦИЈА  

ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 
ПЕШАЧКИХ СТАЗА 
У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ 

 

 Након завршеног поступка 
јавне набавке и потписивање 
уговора са извођачима за 
реализацију пројекта "Изградња 
тротоара - пешачких стаза у 
Великој Греди", очекује се и 
почетак извођења радова.  У 
оквиру пројекта обухваћена је 
санација и изградња тротоара у ул. 
Петефи Шандора и ул. Војводе 
Мишића у насељу Велика Греда у 
укупној дужини од 1,2 км. Укупна 
вредност пројекта је 6,4 милиона 
динара и средства су обезбеђена 
из буџета локалне самоуправе. 
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ТРАДИЦИОНАЛНИ ГОДИШЊИ 
КОНЦЕРТИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ  

КУД "ВУК КАРАЏИЋ" ПЛАНДИШТЕ 
И КУД "ДУКАТИ" МАРГИТА 

 
 Културно уметничко друштво "Вук Караџић" 
из Пландишта и  Културно уметничко дру-
штво "Дукати" из Маргите, организовали су 
традиционалне годишње концерте својих друштава. 
Уз ансамбл из Пландишта, своје традиционалне игре 
имали су прилику да представе и ансамбли КУД 
Младост из Велике Греде и КУД Ђорђе Малетић из 
Јасенова и КУД  Виногради из Гудурице. 

 Уз поштовање свих пропусаних мера, сале 
домова култура су биле мале да приме све љубитеље 
фолклорних игара. Кроз песму и игру, приказивање 
традиционалних игара, представници фолклорних 
ансамбла покушали су да дочарају богатство 
народог фолклора, креативне способности играча и 
изнад свега уметнички дојам и маштовитост самих 
кореографа. Пландиштанци и Маргићани су имали 

прилику да уживају у игри и песми, приказаним 
народним ношњама и уметничким експресијама, 
мелодичности и фолклорном богатству. Културно 
уметничка друштва имала су прилику да покажу 
разноликост кореографија и једно велико народно 
богатство са којим располаже Општина Пландиште. 
Чињеница да на територији Општине Пландиште 
живи званично 22 нације довољно говори о 
богатству и разноликости фолклорних традиција и 
уметности. 
 Представници Културно уметничког друштва 
"Вук Караџић" из Пландишта и КУД "Дукати" из 
Маргите потрудили су се да се као добри домаћини 
прикажу у најлепшем светлу свим љубитељима 
народних игара. 

ЈОШ ЈЕДНА ВЕЛИКА МЕДАЉА  
ЗА СТАХИЊУ БРЕКИЋА 

 На државном првенству у рвању слободним 
стилом, које је протеклог викенда одржано Кањижи, у 
категорији до 97 кг, Страхиња Брекић из Пландишта 
освојио је треће место и бронзану медаљу. 
 Учешће на овогодишњем такмичењу које је 
одржано у велелепној дворани Војвођанске рвачке 
академије у Кањижи пријавило је чак 30 рвачких 
клуба. У изузетно јакој конкуренцији Страхиња 
Брекић је показао велику борбеност и тиме потврдио 
одличне резултате које бележи сада већ четврту 
годину за редом на такмичењима највишег ранга. 
 Конкуренција је ове године била изузетно 
јака, можда и најача у последњих пар година. 
Чињеница да се оволико добрих рвача појавило ове 
године говори о одличном квалитету такмичења и 
великим улагањима у овај спорт, који је један од 
најуспешнијих у нашем спорту. Ја сам презадовољан 
освајањем бронзане медаље. Наравно да увек може 
боље и да треба стремити ка највишим дометима, али 
као и у сваком спорту битно је да постоји 
континуитет на великој спортској сцени, нарочито 
због чињенице да је сваке године борба за медаљу у 
слободном стилу  све тежа и изазовнија и да су борци 
све квалитетнији. Иза ове медаље стоји много 
одрицања, рада, тренирања и подршке супруге и 
породице, којима и посвећујем ово одличје. - изјавио 
је Брекић Страхиња. 
 Брекић је још додао да је рвање слободним 
стилом у последњих неколико година постало 
врло популарно и да сада доживљава праву 
експанзију, што се види и по броју и квалитету 
такмичара који се појављују на државним 
првенствима и куповима. Сада предстојим мала пауза 
за опоравак од исцрпног тренажног процеса и 
наставак припрема за следеће такмичење. 
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ПАМЕТНА ТАБЛА ЗА ШКОЛУ У БАРИЦАМА 
 Представници Националног савета Румунске 
националне мањине у Србији, ових дана су школи у Барицама 
уручили интерактивну таблу. Ово је само још једна 
акција ,Националног савета којом се школе у којима се настава 
одвија на румунском језику, опремају савременим 
средставима. У име Националног савета румунске националне 
мањуне, поклон таблу, лап топ и видеопројектор су донели и 
уручили школи у Барицама, Данијел Магду, председник 
Савета и Родика Алмажан, председница Извршног одбора 
Савета. Заједно са њима био је и румунски конзул у Конзулату 
Румуније у Вршцу, Даниел Бала. Госте су дочекали, директор, 
Сава Дивљаков са ученицима и колетивом и замеником 
председника Општине Пландиште, Душаном Ћурчићем. 
 Национални савет Румунске националне мањине у 
Србији је ове године успешно конкурисао три пута за средства 
намењена опремању школа где се настава одвија на 
румунском језику на конкурсима Владе Румуније, одноно за 
средстава намењена Румунима који живе ван граница 
Румуније. Зхваљујући овим средставима купљено је укупно 20 
интерактивних табли. 
 Школа у Барицама, је издвојено одељење ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, у којој се наставa 
одвија на румунском језику од 1. до 8. разреда и захваљујући матичној школи, већ поседује једну интерактивну 
таблу. Нова табла ће допринети да сви ученици могу да користе савремена наставна учила. 
 Том приликом је председник Националног савета румунске националне заједнице, Данијел Магду рекао 
да је табла купљена захваљухући пројекту и да су за средства конкурисали у Влади Румуније, Департман за 
Румуне ван граница који је финасирала Влада Румуније. 
 – Драго нам је да можемо заједно, са локалним самоуправама, тамо где живе Румуни, да радимо на 
очувању и побољшању квалитета саме мреже школства Румуна у Србији. Ово је трећи пројекат који реализујемо 
у задњих годину дана када смо предали паметне табле у 20 школа, у 18 основних и 2 средње школе. То је преко 
80% школа у којима се на били који начин учи румунски језик. С’ обзиром да Румуни живе у мултиетничким 
срединама и да ће табле моћи да користе сва деца у школама, ово је наш допринос на развоју 
интеркултуралности и толеранције од малих ногу. Ту се нећемо зауставити, идемо даље – рекао је Магду. 
 У име колектива, на добијеној донацији је захвалио директор школе, Сава Дивљаков који је такође рекао 
да ће табла пуно значити за одржавање наставе у овом издвојеном Одељењу. Школа укуно има 11 табли од 
којих је једна и у Барицама. Коришћење овог савременог учила ће сигурно допринети да се ученици осећају 
комотније на часу, да лакше раде, да више разумеју, да више науче. Директор је рекао да ће Школа Пландиште 
покушати да се одужи свима, који на било који начин имају осећај за њихову школи и који желе да помогну 
ученицима, иако малобројним, да имају што више услова за напредак као што имају и деца у већим срединама. 
 Општина Пландиште, иако спада у ред неразвијенх општина једна је од ретких која се труди да олакша 
родитељима и деци, године школовања. 
 Душан Ћурчић, заменик председника општине Пландиште је том приликом говорио о подстицају коjи 
Општина пружа родитељима и током школовања деце. Између осталог заменик је рекао да Општина 
Пландиште, сваке године опредељује средстава у буџету за помоћ најмлађима и за децу. Материјално помаже 
све три школе на целој територији општине Пландиште у смислу бесплатних месечних карата, бесплатне ужине 
и бесплатног превоза а почетком сваке школске године, представници Општине обилазе прваке односећи им 
ранчеве и сав потребан прибор за почетак школске године.                  Г.Р. 

УЖ ЈЕФИМИЈА ОРГАНИЗОВАЛО  
ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 
 Удружење жена Јефимија из Пландишта, у сарадњи са 
удружењима жена и пензионера из Пландишта, Велике Греде, 
Маргите и Хајдучице организовали су традици-
оналну манифестацију Новогодишњи базар у просторијама 
Културног центра у Пландишту. Ова традиционална манифестација 
окупила је удружења са територије Општине Пландиште са циљем 
да се грађанима Општине Пландиште понуде неки лепи поклони и 
украси пред новогодишње празнике, да се сумирају утисци са 
изложби која су удружења посећивала током године и као и сваке 
године презентују радови народних рукотворина, предмета старих 
заната, новогодишњих ђаконија и све оно што предстојеће празнике 
чини лепшим. Манифестацију "Новогодишњи базар" посетили су и 

представници локалне самоуправе Душан Ћурчић, заменик председника Општине Пландиште, Горан Доневски, 
председник СО Пландиште и Владан Младеновић, заменик председника СО Пландиште.  Захвалила бих се свим 
удружењима са територије Општине Пландиште која су се одазвала нашем позиву, као и представницима 
локалне самоуправе на великој подршци коју нам пружају. Удружење жена Јефимија из Пладништа, заједно са 
другим удружењима из наше општине, током целе године организује манифестације са циљем да се на најбољи 
начин представе рукотоврине, уметничка дела, стари занати и специјалитети вештих руку наших домаћица, ради 
очувања традиције, културе и обичаја који се негују у нашем окружењу. Због свега што ова манифестација 
пружа, због све те позитивне енергије и љубави коју са собом носи, трудимо се да је очувамо и сваке године 
улепшавамо - изјавила је Наташа Бајић, представница Удружења жена Јефимија. 
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ОБАВЕШТЕЊЕ  
ПОЗИВ ЗА AGRO BELGRADE 2022. 

 
Обавештавамо грађане општине Пландиште 

да ће се у периоду од 27-ог до 29-ог јануара 2022. 
године на Београдском сајму одржати трећи 
Међународни сајам воћарства, виноградарства и 
повртарства Agro Belgrade 2022.   

Agro Belgrade 2022 је водећи регионални 
сајамско - конференцијски догађај у области 
воћарства, виноградарства и повртарства који на 
више од 30.000 m2 окупља преко 1.000 излагача и 
брендова, укључујући и представнике највећих 
светских компанија. Подржан је од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије, Града Београда - 
Секретаријата за привреду и USAID-ovog Пројекта 
за конкурентну привреду.  

Планиране су конференције и округли 
столови, који се баве питањима као што су: 
савремена технолошка решења у 
пољопривреди, едукација произвођача о моделима 
финансирања пољопривреде, органска производња, 
глобални пласман робе, сертификација, политике ЕУ 
у пољопривреди, као и друге савремене агро теме, а 
у оквиру Agro Belgrade B2B кафе-а повезују се 
произвођачи са професионалним купцима и 
трговцима из целог света. 

С обзиром на тематски значај и обим, као и 
структуру до сада потврђених излагача, општина, 
градова и регија из наше земље и окружења, 
присуство Agro Belgrade 2022 било би од велике 
важности за промоцију и даљи развој 
пољопривредних капацитета општине и регије. 

Нуди се могућност самосталног 
представљања у оквиру штанда на којем ће се 
окупити сви значајнији привредни субјекти из 
наведених области и обезбеђује се комплет од 100 
бесплатних карата за посетиоце, произвођаче и 
њихове пословне сараднике. Комплетан догађај ће 
бити медијски испраћен од стране државних, 
локалних и регионалних медијских кућа што ће 
омогућити да се резултати минулог рада представе 
домаћој и страној јавности, а излагачима обезбеде 
нови контакти. 

За потенцијалне излагаче детаљније о сајму 
може се погледати на следећим линковима: 

  
www.agrobelgrade.com  

https://www.instagram.com/agro.belgrade/  
www.facebook.com/agrobelgrade/ 

www.youtube.com/channel/UCsHJhhIe1tZ7CDyE-KZ-VSw 
https://www.linkedin.com/company/agrobelgrade/ 

 
За све додатне информације можете се 

обратити Марији Ковачевић на телефон: 065/300-73-
37 или на мејл:  

m.kovacevic@agrobelgrade.com, 
marija.agrobelgrade@gmail.com, 

www.agrobelgrade.com 

 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
„МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ“ ПЛАНДИШТЕ 

 
УСПЕШНО ВЕЧЕ   

МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ  
ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

 

Захваљујући пројекту са којим је 
конкурисало код Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне 
мањине, Удружење грађана „Македонски бисери“ 
су и ове године у сали биоскопа „Авала“ у 
Пландишту организовали још једну успешну 
м а н и ф е с т а ц и ј у  п о д  н а з и в о м  „ В е ч е 
међунационалне толеранције“, ове године под 
слоганом „Сви заједно“. Манифестаија се одвијала 
строго поштујући  мере заштите против корона 
вируса. 

Учесници ове манифестације која се већ 
четири године одржава у Пландишту, били су 
представници свих националних заједница које 
имају своје представнике у Савету за 
међунационалне односе општине Пландиште. 
Вече међунационалне толеранције отворила је 
председника домаћина, Славка Стефановски , 
поздрављјући све присутне а затим су рецитатори 
одрецитовали по једну строфу песме „Војводина“, 
Живка Стојановског, на језику своје националне 
заједнице. Након тога је уследило представљање 

сваке заједнице посебно. Гости вечери били су 
гости из Гудурице, КУД “Грозд“ који је извео 
сплет Игара из Македоније. 

Игром, песмом и живом речју, те вечери се 
са сцене слала порука за међунационалну 
толеранцију, разумевање и пријатељство свих 
нација које живе на територији општине 
Пландиште.  

     Г.Р. 
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Ксенија Рокнић чланица КК “Ниппон“ из 
Београда, клуба који негује традиционалне 
вредности како каратеа тако и оне изворне људске 
чему је посвећеност свих у клубу без компромиса. 

На свом карате путу, Ксенија је остварила 
значајан број успеха и до сада има освојених преко 
70 медаља што доиста говори о искреном и вредном 
раду као и посвећености спорту. 

Ксенија Рокнић са поносом истиче да је из 
општине Пландиште што додатно даје „тежину“ 
њеној преданости и љубави према каратеу као и 
постигнутим резултатима, обзиром на удаљеност од 
матичног клуба. Овом приликом се захваљује и 
општинском руководству које улаже доста напора 
како би унапредила спорт код деце и омладине у 
општини Пландиште као и свим добрим људима који 
разумеју и подржавају искрену љубав према спорту. 

У својој Спортској бајци у КК „Нипон“, како 
Ксенија воли да каже, остварила јој се у потпуности 
дуго изчекивана љубав, која уз поштовање и 
дисциплину, доводи до наставка ређања успеха, 
између осталих: 2. Место на КУП-у Београда у 
категорији Нада - Апсолутни ниво одржаног 
03.09.2021, 3. Место на КУП-у Србије за наде, такође 
у Апсолутном нивоу 02.10.2021. године. Значајан 
успех је остварен освајањем 3. Места на Трофеју 
Србије - Београдски победник у категорији нада - 
Апсолутни ниво 09.10.2021. године. Континуитет у 
раду је потврђен на Првенству Београда за кадете и 
јуниоре одржаном 07.11.2021. године у Београду где 
је као кадеткиња - Б класа освојила најсјајније 
одличје. На Првенство Србије за кадете и јуниоре 
одржаном у Панчеву 04.12.2021. године у 
Апсолутном нивоу је остварила веома запажен 
наступ, на истом такмичењу је у заиста јакој 
конкуренцији у категорији Кадеткиња „Б“ класа, 
остварила одлично 2. место. Потврда доброг рада је 
уследила на међународном турниру Ниппон топ-тен, 
трофеј Вождовца 11.12.2021. год. где је освојила 1. 
Место у категорији нада, Апсолутни ниво и 1 место 
у Кадетима у својој класи. Остварени резултати 
уливају наду да ће стићи и дуго очекивани позив за 
наступ у репрезентативној селекцији Србије. 

Ксенија Рокнић је успела да се домогне 
значајних места на овим такмичењима као резултат 
пре свега њеног рада и неизмерне љубави према 

каратеу, али и преданог рада и несебичне љубави 
коју деле њени тренери иначе светски признати 
спортисти. Сва та искрена енергија и посвећеност 
даје велике резултате пре свега у правилном 
одрастању деце. 

Ксенија истиче да је веома значајно и то што 
унутар Карате клуба „Ниппон“ влада велико 
другарство и додаје да су јој сва познанства и 
другарства стечена широм Србије, а која су 
проистекла кроз бављење каратеом њена највећа 
награда. 

Са поносом Ксенија истиче да је она, поред 
тога што је „Ниппоново дете“ исто тако и 
„Пландиштанско дете“ или како је другари из КК 
„Ниппон“ зову „Спартанка из Пландишта“. 

У исчекивању неких нових изазова, будите 
своји, доследни и искрени, пустите друге да буду у 
праву, а ви будите срећни или чините све у складу са 
оним што је давно рекао наш велики Душко 
Радовић: „Не морате бити бољи од других, будите 
само најбољи што можете“, баш како то чини и 
сићушна „Пландиштанска Спартанка“ Ксенија 
Рокнић.          Р.Р. 

СПОРТСКА БАЈКА ПЛАНДИШТАНСКЕ СПАРТАНКЕ 
КСЕНИЈЕ РОКНИЋ 
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Средином децембра у организацији Спортског савеза општине Пландиште и локалне самоуправе одржан 
је радни састанак са представницима карате, одбојкашког и кошаркашких  клубова и том приликом додељени су им 
пригодни поклони. Спортске реквизите (лопте, тренажни реквизити) уручила је Бојана Стојановић чланица 
општинског већа за спорт и омладину. 

* 
Фудбалски савез општине Пландиште наставио је традицију да на крају календарске године свим 

фудбалским клубовима уручи пригодне поклоне у виду спортске опреме или реквизита. Ове године представницима 
клубова биће уручене медицинске торбе са пратећом опремом.  

* 
 Зимски регистрациони период у 2022. години за играче клубова свих степена такмичења траје од 17. 
јануара до 11. фебруара, закључно придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФС Србије. 

* 
 ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских судија и инструктора врши упис полазника у школу 
за фудбалске судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26 година) могу се пријавити Фудбалском савезу 
Пландиште, ул. Војводе Путника 58/2, или путем телефона: 013/862 - 338 и 062/208-952.       puggia 
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Завршена су сва фудбалска такмичења у којима су наступали клубови са територије општине Пландиште.  
ФК Слога одиграо је полусезону испод свих очекивања. Ипак резултати у последња два кола обећавају и 

остављају наду да ће се клуб из Пландишта и наредне сезоне такмичити у оквиру Војвођанске лиге.   
ФК Хајдучица  остварио је зацртане планове у јесењем делу првенства остваривши пласман у средини 

табеле. Надамо се да ће и наредне године поновити сличне или остварити и боље резултате. 
Маргићани су пре свега одличним играма на домаћен терену остварили резултат који им готово сигурно 

обезбеђује миран наставак пролећног дела првенства. Други наш представник у оквиру Друге ЈБПФ лиге – Исток 
ФК Граничар из Милетићева показао је у уводним и завршним утакмицама да заслужује много бољи пласман од 
онога који тренутно заузима. 

Општи је утисак да сва три наша клуба из најнижег такмичарског ранга, Младост (Велика Греда), Наша 
Крајина (Купиник) и Солунац (Банатски Соколац), могу и морају много боље у пролећном делу првенства.  
                         puggia 


