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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

У НАГРАДНОЈ ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ
Горан Доневски, заменик председника
општине Пландиште у Влади Србије примио је
признање за допринос борби против сиве економије
и награду – WI-FI зону са бесплатним интернетом
за општину Пландиште чији су грађани по броју
послатих фискалних рачуна и слипова били на
трећем месту у наградној игри „Узми рачун и
победи“.
Бесплатну интернет зону за период од 15
месеци, општина Пландиште добија заједно са још
11 општина. Речено је да ће, након одабира
локација, Телеком Србија поставити WI-FI зоне за
највише 90 дана. Интернет преко „ WI-FI дрвета“
моћи ће да се користи у кругу од 150 метара и
омогућава повезивање до 300 корисника, а
опремљено је и прикључцима за пуњење мобилних
телефона и ЛЕД осветљењем тако да ће
представљати украс тргова или паркова.
На уручивању признања био је присутан и
Предраг Ћулибрк, генерални директор Телекома
који је заједно са НАЛЕД-ом (Националном
алијансом за локални економски развој) подржао
наградну игру кроз обезбеђивање дела награда и за
грађане и за локалне самоуправе јер, како је речено
сматрају да сузбијање сиве економије унапређује

сигурност грађана и представља предуслов бољег
животног стандарда. Иначе, „WI-FI дрво“ је
производ домаће памети, инжењера и конструктора
из Телекома и домаћих партнерских фирми.
Признања најактивнијим општинама уручио
је државни секретар Министарства државне управе
и локалне самоуправе Жељко Ожеговић који је
истакао и да ће пет првопласираних добити по
20.000 евра у динарској противвредности које је
издвојила Влада Србије за опремање или
реконструкцију објеката од општег интереса попут
школе, болнице, вртића или друге јавне установе.
Који пројекат ће бити реализован одлучиће грађани
гласањем путем општинског сајта или у општинској
управи.
Државни секретар такође је рекао да је у
наградној игри послато више од 8,5 милиона
коверата са фискалним рачунима и слиповима чија
је вредност процењена на 70 милијарди динара, од
чега је директан приход буџета већи од девет
милиона евра.
- Једнако важан успех јесте јачање свести
грађана и привреде и личне одговорности у
издавању односно узимању рачуна при свакој
куповини. Према подацима Пореске управе за
јануар и фебруар, бележимо раст евидентирања
промета преко фискалних каса посебно код малих
обвезника, за 29% односно 34% - рекао је том
приликом Ожеговић.
Г.Р.
Председник општине Пландиште, Јован
Репац захваљује свим суграђанима на учествовању
у наградној игри која је имала за циљ сузбијање
сиве економије, који је један од водећих проблема у
нашој земљи и што су својим учешћем у наградној
игри и великим бројем послатих коверата успели
да општини Пландиште обезбеде награду.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПОМАЖЕ
УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ
Захваљујући Покрајинском секретаријату
за образовање, прописе, управу и националне
мањине, Општина Пландиште је конкурисала и
добила средства у висини од 4.130.716 динара за
регресирање превоза ученика средњих школа који
свакодневно путују од куће до школе. По речима
начелнице за Друштвене делатности, Олге
Димитровски, за ову намену је у општинском
буџету планирано 12 милиона динара. Донација
коју Општина добија од Покрајине у висини од
трећине планираних средстава за регресирање
превоза средњошколаца, велика су помоћ за
општину Пландиште.
Од Покрајинског секретаријата за високо
образовање и научно техничку сарадњу, за
регресирање превоза студента који свакодневно
путују од куће до школе, за 2017. годину, општина
Пландиште је добила 28.490,00 динара. Услов за
добијање ових средства је да су то редовни
студенти и да свакодневно путују до факултета. У
општини Пландиште укупно 4 студента
свакодневно путује од куће до факултета.
Г.Р.
ПОДЕЛА УПЛАТИЦА ЗА ДРУГУ РАТУ ПОРЕЗА

Од
шефа
одсека
локалне
пореске
администрације, Александра Савкова, сазнајемо да
су након прве рате пореза, укупни приходи за
Локалну самоуправу наплаћени у износу од 67%.
Што се тиче наплате пореза на имовину за физичка
лица, након прве рате, проценат наплате у општини
Пландиште за физичка лица је био 65% а за правна
лица 81%, што је на завидном нивоу.
У Одсеку кажу да је у току слање Решења о
задужењу о порезу на имовину и накнаде за заштиту
и унапређење животне средине. Заједно са тим
решењима, пореским обвезницима се достављају и
нове уплатнице са задужењем до 15.05.2017. године.
За ову годину одштампано је 5200 решења и
нема повећања обавеза, односно да порез остаје на
прошлогодишњем нивоу.
Г.Р.

У ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ
Ове године је, због радова на реновирању
школе, прослава Дана школе била другачија и по
речима директора, Саве Дивљакова, припремљена и
реализована сходно условима у којима школа ради.
Уз помоћ својих учитеља, наставника и
професора,
ученици
су
припремили
пр иг о дну
приредбу која
је била колаж
рецитација,
песама
и
о дло м ак а
позоришних
комада за своје
д р у г а р е ,
наставнике
и
све запослене.
- Следеће године, Дан школе ће се
прославити у комплетно реновираној школи која
од изградње, 1974. године, није имала овако велико
и комплетно реновирање - рекао је тим поводом
директор Дивљаков.
Г.Р.

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ДОБИЈА
ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА
ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Министартво за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања је са Општином
Пландиште потписао уговор о додели наменских
трансферних средстава за финасирање социјаних
услуга у 2017. години. Добијен је износ у висини од
2.763.197,99 динара намењен за финасирање услуга 9
геронто домаћица које у 2017. години раде у свим
насељеним местима у општини. Остатак средстава за
ову намену, која из дан у дан постаје све већа
потреба, обезбеђује Општина Пландиште.
Г.Р.

НАКОН ОПШТИНСКЕ СМОТРЕ РЕЦИТАТОРА У ПЛАНДИШТУ
ТАМАРА ГРОЗДАНОВСКИ ИЗБОРИЛА ПЛАСМАН ЗА ПОКРАЈИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
У
организацији
Народне
библиотеке
Пландиште, и ове године успешно одржана
Општнска смотра рецитатора под слоганом
„Песниче народа мог“ на којој је ове године
учествовало чак 74 такмичара. Ученици из све три
основне школе такмичили су се у категоријама: до 4.
разреда где је било највише рецитатора, 36 ученика,
5. и 6. разред је било 29 ученика и у категорији 7. и
8. разреда је ове године било 10 такмичара.
Организатори кажу да у општини Пландиште
има добрих рецитатора јер се, скоро сваке године,
неко од изабраних пласира са Зонске на Покрајинску
смотру. Ове године је жири у саставу: Биљана
Јуначков, директорка Библиотеке, Сариа Грачан,
професор разредне наставе и Жељко Цеснак,
СТРАНА
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завичајни песник, једногласно одлучио да се на
Зонску смотру рецитатора у Ковину пласирају, Ана
Булајић, ученица 1. разреда ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште, Анђела Спремо, ученица 2.
разреда ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда,
Жељана Гроздановски, ученица 4. разреда, Тамара
Гроздановски, ученица 5. разреда, Божидар Клипа
Недимовић и Јелена Попадић, ученица 6. разреда,
сви из ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште.
На Зонској смотри рецитатора у Ковину, од 6
представника општине Пландиште, даљи пласман и
учешће на Покрајинској смотри рецитатора,
обезбедила је талентована Тамара Гроздановски које
је рецитовала песму „Обичним речима речено“
ауторке Биљане Станојевић.
Г.Р.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ЗА ТУРИСТИЧКУ ПРОМОЦИЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ „ПЛАНАДИЈУМ“

ПОЉОПРИВРЕДА И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗАЈЕДНО
У Пландишту је одржан 9. Пландиштански
сајам привреде, пољопривреде и туризма и 3.
Сајам социјалног предузетништва. И ове године,
Сајам је одржан под покровитељством Општине
Пландиште и уз подршку ОШ ,,Доситеј Обрадовић“
Пландиште.
Сајам је званично отворио Павле Почуч,
помоћник покрајинског секретара за привреду и
туризам у Влади АП Војводине који је том
приликом рекао да су на Сајаму у Пландишту
изложени лепи производи и да Покрајинска Влада и
ресорни
Секретаријат
подржавају
сајамске
манифестације на којима се промовише и афирмише

привреда, туризам и традиција. Покрајинска Влада и
Покрајински секретаријат, такође су препознали и
подржавају и социјално предузетништво које је тема
Сајма у Пландишту.
Председник општине Пландиште, Јован
Репац је за овогодишњи Сајам у Пландишту рекао
да Општина није организатор али је покровитељ
Сајма јер је Удружење ,,Планадијум“ конкурисало
за суфинасирање пројекта у оквиру Конкурса за
суфинасирање пројеката удружења грађана којих у
општини Пландиште има око четрдесет. Сајам има
леп одзив, идеја је сјајана. На Сајам су дошли
представници Привредне коморе Србије и
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.
Одржан је и округли сто на тему привреде где су се
суграђани упознали са искуствима и повољностима
осталих фирми које су успеле да се пробију на наше
тржиште.
- Ово Пландишту треба али са речи треба

прећи на дела, треба да се искористи искуство које се
чуло на округлом столу Сајма за покретање микро
или средњих предузећа - рекао је председник
општине, Јован Репац.
Председник Удружења „Планадијум“, Горан
Микулић је у вези са 9. Сајмом пољопривреде,
привреде и туризма и 3. Сајмом социјалног
предузетништва изјавио да у средини као што је
Пландиште, не могу да направе специјализоване
сајмове, обзиром да је Пландиште мало па је и ове
године све стављено под један кров. Акценат је
стављен, поред редовних излагача, на социјално
родно предузетништво и зато је ангажована проф. др

Мирјана Ђукић које је са собом довела један број
успешних жена које су говориле о родном
предузетништву.
- Поента приче је да преко медија, скренемо
пажњу да се Закон о социјалном предузетништву
што пре нађе у Скупштинској процедури, да трећи
сектор најзад проради и у Србији и да почне да
доноси, као у земљама ЕУ, до 10% учешћа у бруто
националном дохотку.
Поред Удружења и Актива жена, из општине
Пландиште на Сајму су излагали и произвођачи вина
од вишње са медом, Срђан и Никола Тодоровски и
Moмчило Ћалић који узгаја чичоку и бамију а била
је са својим производима присутна и Вера
Селаковић. И ове године, као и ранијих, на Сајму су
могли да се дегустирају и производи Soyafood-а из
Локава.
Г.Р.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД-а „НИКОЛАЕ БАЛЋЕСКУ“ И ПЕНЗИОНЕРА ИЗ БАРИЦА

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНЦЕРТ СА ПРИЈАТЕЉИМА ИЗ ДЕТЕ
Откако им је реновиран Дом културе који
носи име познатог песника и преводиоца,
дугогодишњег уредника КОВ-а, Петра Крдуа,
баричани користе сваку прилику за дружење и
организовање приредби и концерата месног КУД-а
„Николае Балћеску“.
Поводом Месне
славе овог места, Васкрса,
после дуго времена, први
пут је одржана приредба на
којој су поред домаћина,
КУД-а „Николае Балћеску“
наступали и гости из
Румуније, КУД ,,Свети
Никола“ и Фолклорни
а н с а мб л п ен з и о н ер а
“Сениори“ из Дете у
Румунији и „домаћи гост“
из Локава, Стиви Миуца.
Овим концертом домаћини
су желели да се обнови традиција, да се поводом
Месне славе, када свака кућа има госте, организује
приредба где би их домаћини извели.
Иницијатива да се одржи овакав концерт
потекла је од КУД-а „Николае Балћеску“ и Месне
организације инвалида рада. Заслужни за једно лепо

културно дешавање које је окупило велики број
Баричана као публику и који ће се у Барицама
памтити, су Викентије Микша, председник
пензионера и Васа Тапалага председник КУД-а
„Николае Балћеску“. Како кажу, њихова је брига
била све, од позива који су
упутили гостима у Дету, до
дочека, саме приредбе и на
крају, до закуске и дружења
које је уследило. И све је
протекло у најлепшем реду
са жељом да се поново
сретну што пре.
Сарадња КУД-ова из
града Дете и општине
Пландиште настало је као
резултат
успешне
реализације пројекта
прекограничне сарадње од
пре седам година.
Гости су били изузетно лепо примљени и
богато награђени аплаузом. Ипак, овога пута,
публика је највеће симпатије показала за фолклорну
групу најмлађих из Барица и темпераментне наступе
КУД-а ,,Свети Никола“ из Дете.
Г.Р.

У КАТЕГОРИЈИ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ НА 25. ОЦЕЊИВАЧКОЈ ИЗЛОЖБИ ВИНА И РАКИЈА У ВРШЦУ

ПЕХАР И ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ВИНО ИЗ ПЛАНДИШТА
После више година наступа на разним
такмичењима у категорији вина, ракија и
специјалних пића, Никола и Срђан Тодоровски из
Пландишта, ове године су добили златну медаљу и
пехар за своје вино од вишње са
медом на 25. Изложби вина,
ракија и специјалних пића
која се традиционално одржава
14. фебруара у Пољопривредној
школи у Вршцу. Скоро да нема
произвођача ових пића из
околине који не учествује на
овој
престижној
изложби.
Произвођачи
из
општине
Пландиште, своје производе
доносе
на
оцењивање
у
категорији ракија, али и
специјаних пића и постижу
одличне резултате.
Браћа Никола и Срђан Тодоровски своје
чувено вино од вишње са медом почели су да
производе пре десетак година, на Срђанову идеју и
замисао. Средином деведесетих, браћа Тодоровски
су почели да се баве пчеларством и производњом
вишања. Почели су са двадесетак кошница и једним
хектаром вишања да би за кратко време скоро
удвостручили производњу меда. Исто је и са
производњом вишања, прошле и претпрошле године
подигли су нове засаде. Кажу да не могу да се
пожале на род али је већ дуго времена откуп и цена
оба производа код нас несигурна. Зато су желели да
направе неки нови производ од онога са чима већ
располажу који би лакше пласирали до крајњих
потрошача.
Идеја да направе вино од вишње са медом
била је Срђанова који је идеју разрадио до производа
СТРАНА

4

који полако трасира пут до крајњих потрошача.
- Има купаца који вино користе као лек али је
све већи број оних који вино купују као специјалитет
или аутентичан производ који је карактеристичан за
овај крај - каже Никола. Ипак,
продаја овог специјалног пића
још увек није на жељеном ниво.
Капацитет и сировине за већу
производњу постоје и како
Никола каже, никада у години
нису искоришћени сви
капацитети. Никола и Срђан
годишње производе неколико
хиљада литара овог слатко
лековитог пића.
Може и више само када
би имали сигурнији пласман, а
све то, свесни су, не може без
маркетинга и промоције. Иако
се увек одазивају да буду део промоције Општине на
разним изложбама и сајмовима, очигледно да то није
довољно за већи пласман производа. Иначе, свој
производ, Никола и Срђан су излагали и на
Новосадском сајму, али редовно излажу у Вршцу. Ту
добијају сертификат са хемијско биолошком
анализом вина и ракије, коју такође производе.
Што се тиче златне медаље и пехара, кажу да
их је јако обрадовала и да је то највеће признање
које су до сада добили. Вишегодишњи рад и труд да
направе добар производ сада је и стручно оцењен, и
то као најбољи у категорији специјалних пића за
2017. годину.
Срђан
и
Никола,
иначе
скромни
произвођачи, не крију своје задовољство због
одличне оцене онога што су прошле године
произвели.
Г.Р.

ИЗ

РАДА

ОПШТИНСКЕ

НОВЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ ЗА ГРАЂАНЕ
Општина Пландиште, односно Општинска
управа општине ових дана пружа грађанима, поред
постојећих и нове електронске услуге у циљу
ефикаснијег и бржег функционисања. Грађани
једноставније и конфорније могу да решавају
комуналне и друге
проблеме.
Системом 48, односно
Позивним центром за
реш авањ е комуна л них
проблема грађана Општине
Пландиште, у року од само
48 сати решавају се комунални проблеми грађана.
Обједињујући рад свих јавних предузећа у општини,
Систем 48 омогућава решавање проблема и захтева
грађана, располагање средствима на нов, модеран и
функционалан начин заснован искључиво на
техничким подацима и чињеницама. Систем је у
потпуности у функцији грађана који помоћу њега
лакше и брже решавају проблем из домена
комуналних услуга.
У циљу што ефикаснијег рада и боље
комуникације са грађанима, Општина Пландиште је
успоставила рад Кол центра. На тај начин, можете
се обратити референту који брине о свим
примедбама или похвалама служби, лично,
телефоном на број 013/862-308 на који се у току
радног времена општине јавља референт или преко
формулара који се налази на страни СИСТЕМ 48.
Електронска услуга која већ постоји и коју
општина Пландиште пружа својим становницима је
и Виртуелни матичар или „Кликом до извода на
кућну адресу“. Овом услугом се путем интернета
могу поручити и добити на кућну адресу изводи и
уверења за све грађане који су уписани у матичне
књиге које се воде за матично подручје општине
Пландиште.
Географско информациони систем – ГИС,
пружа могућност заинтересованим лицима увид у
Географско информациони систем (ГИС) за
управљање просторним подацима, који обухватају

УПРАВЕ

Планску документацију.
Нова услуга у
Општини је „Комунално
и н ф о р м а ц и о н и
систем“ (КИС) који је
намењен за комуникацију
Општине и јавних служби
чији је оснивач Општина.
Комунално информациони систем је намењен
обавештавању грађана о (просторно релевантним)
догађајима, као што су сервисирање локалне
комуналне инфраструктуре и сл. Кроз систем је
могуће грађење базе заинтересованих грађана за
оваква обавештења.
И „Мој предмет“ и „СМС сервис“ је такође
нова услуга за грађане. Коришћењем опције мој
предмет грађанин може да
провери статус својих
предмета са детаљним
информацијама о статусу,
фази обраде, органу и
референту који решава
захтев, евентуалним
потребним допунама.
СМС сервис подразумева слање информација
грађанима о статусима њиховог захтева или
обавештења о решавања одређених захтева, уколико
се грађанин региструје у информационом систему.
За СМС сервис је потребно да грађанин приликом
завођења предемта раднику остави број мобилног
телефона на који ће примати обавештења.
Предности увођења опције „Мој предмет“ и
„СМС сервиса“ су, подизање квалитета
комуникације са грађанима, уштеда времена и
смањен број радника који пружају један део услуга,
растерећивање шалтера, промовисање самоуслужних
сервиса. Али и подизање имиџа општине, еудкација
грађана за коришћење информационо
комуникационих технологија и праћење доступности
информација за грађане. Приступ свим овим
услугама је преко банера који се налази на
општинском сајту.
Г.Р.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О РАДНОМ
АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ПРЕКО ЈАВНИХ РАДОВА
15
НОВОЗАПОСЛЕНИХ
РАДНИКА
Општина Пландиште је и ове године,
захваљујући Мерама активне политике запошљавања
које спроводе Национална служба за запошљавање,
филијала Вршац, експозитура Пландиште заједно са
Општином, запослила 15 особа са евиденције
Националне службе за запошљавање. Лица ће преко
јавних радова бити ангажована на четири месеца.
Зараде запослених по основу Јавних радова
финансира Национална служба за запошљавање.
Ових дана у Општини је у присуству општинских
функционера, заменика председника општине,
Горана Доневског и начелнице Општинске управе,
Александре Одавић Мак, ангажована лица су
потписала Уговоре о ангажовању. Ова лица ће радити
на територији целе општине и то на пословима
заштите и унапређењу животне средине, односно на
одржавању и уређењу јавних површина у свих 13
насељених места у општини.
Г.Р.
СТРАНА
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ЕКИПА СЕНИОРА ПРВАЦИ ВОЈВОДИНЕ И ДРУГИ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ
Сениорски такмичари карате клуба
„АГРОБАНАТ“ Пландиште (Ивошевић Александар,
Величковски Лука, Величковски Стефан и Тадић
Радован) у претходном периоду остварили су
изванредне резултате наступима на следећим
такмичењима:
- Првенство Војводине - одржано у Старој
Пазови 12.03.2017. године – Једно злато,
- Првенство Србије – одржано у Чачку
15.04.2017. године – Једно сребро,
- Куп Војводине – одржан у Новом Бечеју
23.04.2017. године – Два злата и четири бронзе,
- Златни појас „Чачак“ – одржан 08.04.2017.
године – Једно злато.
Такмичари узраста кадета – јуниора
карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште (Јовановић
Јелена и Костадиновски Борис) су остварили
изузетне резултате наступима на такмичењима:
- Куп Војводине – одржан у Новом Бечеју
23.04.2017. године – Две бронзане медаље,
- Трофеј Старе Пазове – одржан у Старој
Пазови 12.03.2017. године – Једно Злато.

Такмичари узраста полетараца, пионира и
нада карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште
(Ивановски Анабела, Мајкић Тамара, Рокнић
Ксенија, Радека Јаков, Русић Стефан, Цветићанин
Огњен, Леонтијевић Урош, Србиновски Петар,
Бекић Марија, Матијевић Андреј, Матијевић
Вукашин, Јокић Немања, Костадиновски Милан,
Куневски Марија, Момчиловић Александра,
Мирковић Кристина, Јовановић Невена, Јовановић
Александра, Гроздановски Тамара) су у претходном
периоду остварили изванредан резултат и освојили
укупно 43 медаље:

- Првенство Баната – одржано 04.03.2017. године у
Банатском Карловцу – 24 медаље,
- Првенство Војводине – одржано 18.03.2017. године
у Инђији – 12 медаља,
- Првенство Србије – одржано 29.04.2017. године у
Младеновцу – 5 медаља,
- Златни појас „Чачак“ – одржан 15.04.2017. године –
2 медаље.
Такмичари Карате Клуб „АГРОБАНАТ“
Пландиште (Рокнић Ксенија, Мајкић Тамара,
Јовановић Невена, Јовановић Александра, Јовановић
Јелена, Величковски Стефан, Величковски Лука,
Тадић Радован) су изборили пласман за учешће на
школском првенству Србије које се ове године
одржавало у Панчеву 07.03.2017. године. Од свих
спортова који су заступљени на територији општине
Пландиште једино су такмичари карате клуба
„АГРОБАНАТ“ изборили пласман за учешће на
републичком нивoу такмичења у оквиру школског
спорта. На школском првенству Србије такмичари су
имали врло запажене наступе у изузетно јакој
конкуренцији, док се Величковски Стефан окитио
сребрном медаљом.
Почетак 2017. године је за карате клуб
„АГРОБАНАТ“ Пландиште био изузетно успешан. У
свим узрасним категоријама је освојено укупно 56
медаља (златних – 21, сребрних – 13, бронзаних 22). Карате клуб „АГРОБАНАТ“ Пландиште
наставља се интензивним припремама за предстојеће
полагање за појасеве, као и за наредна такмичења
која очекују спортисте.
Зоран Мајкић

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВРШАЦ - ОБАВЕШТЕЊЕ
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Вршац - општина Пландиште, отпочео је
позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну
евиденцију у 2017. години.
Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09:00 до 11:00 часова дана
02.06.2017. и 09.06.2017. године у Центру Министарства одбране Вршац - Канцеларија за
општину Пландиште, ул. Војводе Путника 53 (зграда Суда), приземље - главни улаз десно.
У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се
нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису
примили појединачни позив.
Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о
војној, радној и материјалној обавези.
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 08. МАЈ 2017, Година V, Број 42.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

