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АМАБАСАДОРКА МАКЕДОНИЈЕ И МИНИСТАР ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И 

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА НА ТРИБИНИ У ПЛАНДИШТУ 

„РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ“  

Амбасадорка Републике 
Македоније, Вера Јовановска 
Типко заједно са министром за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања, Зораном Ђорђевићем и 
помоћницом министра за 
антидискри-минациону политику и 
унапређење родне равно-правности, 
Нином Митић, у суботу, 11. 
новембра, одржали су трибину у 
Пландишту на тему „Родна 
равноправнмост и превенција 
насиља у породици”. Високе госте, Њену 
екселенцију, амбасадорку Македоније у Србији 
и министра за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања у Влади Републике Србије 
као и све остале присутне поздравио је 
председник општине Пландиште, Јован Репац 
који је том приликом захвалио свима који су на 
државни празник, дан Потписивања примирја у 
Првом светском рату, присуствовали трибини.О 
родној равноправности 
говорила је и Наташа 
Бајић, председница Уније 
жена СНС-а у општини 
Пландиште а након тога и 
Нина Митић која је у 
ресорном Министарству 
задужена за унапређење 
родне равноправности. О 
македонској мањини у 
општини Пландиште 
говорио је Никола 
Кипровски, потпредседник 
Извршног одбора Нацио-
налног савета македонске 
националне мањине у 
Србији. Амбасадорка Репу-
блике Македоније, Вера 

Јовановска је говорила уопштено о родној 
равноправности и о положају жене у Републици 
Македонији где су жене мање заступљене  у 
политици и на позицији доносилаца одлука, 
односно на менаџерским позицијама. Амба-
садорка је рекла у вези са родном равно-
правношћу да промене у друштву нису могуће 
ако нема промена у породици, односно ако не 
дође до промене у схватању узајамних односа 

брачних партнера. Пут 
пословне еманципације 
уопште није лак, још увек 
постоји пуно предрасуда. 
Поред општег страха од 
неуспеха, код жена постоји 
страх од женског неуспеха. 
Амбасада Републике Маке-
доније у Београду подржава 
скупове, јавне трибине, 
искрене дијалоге са грађа-
нима на којима се разговара 
о људским правима и о 
положају македонске наци-
оналне заједнице у Србији 
која је најснажнији мост 
сарадње између Македоније 
и Србије.  наставак на 2 стр. 

УНАПРЕЂЕЊЕ  
ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
Центри за социјални рад нису под 
ингеренцијом Министарства и ту би 
требало нешто да се мења. Мора да 
постоји ефикаснија контрола у другом 
степену, када је у питању држава. Држава 
би инспекцијским надзором могла да врши 
неке мере и превенције и можда и да 
налаже мере како да боље раде Центри за 
социјални рад, да би Локалним 
самоуправама и Покрајини могла да 
сугерише како и на који начин новац који 
добијају од Републике да потроше на прави 
начин. Центри за социјални рад треба да се 
унапредђују и њихов рад је врло битан, не 
само у борби против насиља већ и 
саветодавно, и то на макронивоу – рекао је 
министар, Зоран Ђорђевић. 

УСПЕШНО ЗАВРШЕН ПРВИ  КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА   
Први  круг Лицитације пољопривредног земљишта у државној својини за издавање у закуп 

у Пландишту,  успешно је спроведен.  Након  што је  председник општине Пландиште, Јован Репац, 
донео Одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Пландиште и расписао Оглас, спроведени су сви законски 
поступци и завршене све радње које су предходиле лицитацији. У овом кругу предмет лицитације је 
било 9.807 хектара земље у државној својини,односно 673 лицитационих јединица. Међу 
понуђеним парцелама било је и пашњака и утрина које, већ годинама, пољопривредници али ни 
сточари не лицитирају. Општинска управа је омогућила заинтересованим закупцима и обилазак 
свих парцела које су били на лицитацији. На лицитацији обрадивог земљишта у државној својини у 
општини Пландиште излицитирано је 487 лицитационих јединица, односно  8272 ха зељишта. 
Стучна комисија је радила у саставу: Светлана Лазаревић, председница и чланови: Александра 
Мак Одавић, Милан Тркуља, Зоран Брдар, Мирослав Петровић, Љубомир Стефановић, 
Александар Величковски, Мирјан Грбић  и  Зоран Петковић. 
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјалнаи 
питања у Влади Републике Србије, Зоран Ђорђевић је на 
трибини у Пландишту рекао да раде на томе да се побољша 
положај свих грађанки и грађана и да Министарство има сектор 
који се бави родном равноправношћу и положајем жене који је 
већ на завидном нивоу али треба убудуће  да буде још бољи. 

На отвореној трибини 

поста-вљено је питање, како се 

примењује Закон о борби против 

насиља у породици на које је 

министар Ђорђевић одговорио 

да постоји Савет за борбу против 

насеља а да је Закон млад и на 

примени тек пар месеци. С’ 

обзиром на то, Министарство 

већ има податке колико је особа 

приведено када је насиље у 

питању. Министар је такође 

рекао да су Центри за социјални 

рад установе на локалном нивоу које треба да примете, боре и 

лече када је у питању насиље. Узрок насиља лежи у породици, 

култури и васпитању и држава мора да се фокусира на образовање 

и културу новог нараштаја који треба да одраста у потпуно 

другачијим културолошким и образовним условима јер је то 

најбољи начин да се држава избори са насиљем. Закон и овај вид 

борбе показао се као најбољи за ситуацију коју имамо у земљи, 

рекао је министар Ђорђевић.   Г.Р. 

ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА  

И КОРИШЋЕЊЕ ФОНДОВА ЕУ  

 
- Користим прилику да са ове трибине 
поручим да се залажемо и подстичемо 
родну равноправност, да имамо нулту 
толеранцију за насиље друштва и насиље 
у породици. Верујем да се преко оваквих 
трибина, нарочито у срединама где је 

м а к е д о н с к а 
национална заједница 
б р о ј н и ј а ,  ј а ч а 
подизање свести о 
насиљу у породици 
као и  потреби за 
превенцијом насиља. 
Надам се да ће у 
Пландишту, где је 
македонски језик у 
службеној употреби, 
да се уведе у школе, 
ако за то постоји 
законски  оквир . 
Амбасада Републике 

Македоније у Србији жели да са 
Министарством и министром продужи и 
интензивира сарадњу и да радимо 
заједничке, конкретне пројекте јер имамо 
исти стратешки циљ, европска 
интеграције и што боље искоришћавање 
европских, ИПА фондова - рекла је 
амбасадорка Македоније у Србији, 
Њена екселенција Вера Јовановска 
Типко. 

ИЗВЕШТАЈ СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА  

ЗА ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2017. 

         

         Општина Пландиште 

је одржала и своју 54 

седницу Општинског већа 

која је на дневном реду 

имала 9 тачака дневног 

реда. Седницом је 

председавао председник 

општине, Јован Репац 

који је на почетку седнице 

обавестио присутне да ће 

под тачком, текућа 

питања, образложити 

зашто тражи да га Веће 

овласти да у име Општине Пландиште потпише 

Протокол о сарадњи у области просторног и 

урбанистичког планирања по којем ће Општина 

Пландиште бити суоснивач ЈП „Урбанизам“ из 

Панчева заједно са осталим локалним 

самоуправама са територије Јужнобанатског 

региона“. 

После усвајања записника са 52. и 53. 

седнице, већници су прво разматрали Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 

2017. годину у периоду јануар - септембар 2017. 

године а након тога су утврдили Предлог Одлуке о 

усвајању Плана интегритета општине Пландиште и 

именовању лица одговорног за праћење 

спровођења Плана интегритета општине 

Пландиште. 

Већници су утврдили и Предлог Решења о 

образовању Савета за здравље општине 

Пландиште, Предлог Закључка о покретању 

иницијативе за кандидате за чланове и заменике 

чланова Савета за међунационалне односе општине 

Пландиште из редова српске националности са 

територије општине Пландиште и Предлог 

Закључка о усвајању Девете измене Плана јавних 

набавки за 2017. годину.    

                 Г.Р. 

АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК ПОСТАВЉЕНА 

ЗА НАЧЕЛНИЦУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

Већници су на последњој седници 

Општинског већа општине Пландиште разматрали 

и Листу за избор кандидата за попуњавање 

положаја у Општинској управи Општине 

Пландиште и за начелника Општинске управе 

поставили Александру Одавић Мак, дипло-

мираног правника на период од 5 година. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,  

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КОМУНАЛНО 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ И ПОЉОПРИВРЕДУ 

У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У 
БАРИЦАМА 

 Од начелника Одељења за урбанизам, 
Милоша Манјловића сазнајемо да је у овом 
Одељењу завршен један број активности а да је у 
току поступак Јавне набавке радова за 
реконструкцију објекта Дома здравља у 
Пландишту. Пројектована вредност радова је 
44.611.476,50 РСД, а средства су обезбеђена од 
Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе 
РС. Од ових средстава предвиђена је 
реконструкција комплетног објекта (кров, 
столарија, фасада, изолација, електро и машинска 
инсталација и остали занатски радови). 

Такође, у току је реконструкција Дома 
културе у Милетићеву, средства су добијена од 
Управе за капитална улагања АПВ. 

Започети су радови на изградњи капеле у 
Барицама коју мештани овог села са нестрпљењем 
очекују да буде завршена и стављена у употребу. 

Завршени су радови на рехабилитацији 
коловоза у улици Обилићевој. Део средстава 
добијен је од Министарства привреде. 

Очекује се почетак радова на изградњи 
капеле у Милетићеву јер је уговор потписан а 
такође и расписивање ЈН за радове на 
реконструкцији објекта Дома за душевно оболела 
лица у Старом Лецу, за које је средства обезбедила 
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе 
РС. 

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИСНИСТРАЦИЈА  

ВЕЛИКИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА  
 У Одсеку за локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине Пландиште зaдовољни 
су учинком трећег квартала у 2017. години. По 
речима шефа Одсека, Александра Савкова, Одсек 
локалне пореске администрације донео је преко 
9500 решења о обавезама по основу локалних 
јавних прихода. Проценат наплате био је на 
завидном нивоу по висини наплате и савесности 
грађана који су се показали као редовне платише 
обавеза. 
 За последњи, четврти квартал Локална 
пореска администрација је поделила 4.297 
уплатница. Очекују да до краја године порески 
обвезници, као и до сада, у што већем броју испуне 
своје обавезе. 

ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ И 

ПОВЕРЕНИЧКИХ ПОСЛОВА 

ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 2017-2025. 
У општини Пландиште у току је  израда 

Плана јавног здравља 2017-2025. год. План јавног 
здравља општине је локални стратешки документ 
јавног здравља који предлаже Савет за здравље и 
усваја  га  Скупштина  општине.  У  поступку 
стратешког  планирања  и  израде  Плана  јавног 
здравља учествују Завод за јавно здравље Панчево, 
Дом  здравља  "1.октобар"  Пландиште,  Општина 
Пландиште као и Центар за социјални рад, Црвени 
крст, образовање, медији итд. 

Процес  израде  састоји  се  из  пет  фаза: 
припрема и планирање јавног здравља, анализа и 
оцена  стања,  стратешки оквир,  акциони план  и 
програмирање, мониторинг и евалуација. 

План  јавног  здравља  је  дугорочни 
стратешки документ који се ослања на националну 
стратегију јавног здравља и  из тог разлога има исти 
рок спровођења. 

ИНОВАТИВНА СОЦИЈАЛНА УСЛУГА 
„ЛОКАЛНА ПОДРШКА САМОСТАЛНОМ 
ЖИВОТУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ 

  
 У Пландишту је одржана Промотивна 
конференција пројекта који уводи иновативну 
социјалну услугу и намењен је особама са 
инвалидитетом. Циљ пројекта је помоћ особама са 
инвалидитеом и деци са посебним потребама и 
њиховим породицама. Пројектом је предвиђено да 
10 домаћица које ће помагати као што геронто 
домаћице раде на терену и 10 домаћина, 
хаузмајстора који ће радити све потребне послове 
куће, као што је одржавање окућнице и ситније 
поправке. Ову услугу ће пружати 10 домаћица и 10 
домаћина у 45 породица током 10 месеци 
имплементације пројекта. Мада је Општина 
реализовала више пројекта који су пружали услуге 
старачким домаћинствима, ово је први пројекат 
који је намењен инвалидним особама и њиховим 
породицама - рекла је Олга Димитровски, 
начелница Одељења за друштвене делатности у 
Општинске управе општине Пландиште  на 
промотивној конференцији пројекта. Горан 
Доневски, заменик председника Општине је 
говорио о значају оваквих и сличних пројеката и 
потреби да их буде што више јер је структура 
становништа у општини Пландиште таква да су 
потребе велике за социјалним усугама а могућности 
Општине, на жалост, ограничене. Директорица 
Центра за социјални рад општине Пландиште, 
Ђурђевка Тафра је захвалила свим запосленим на 
пројекту на досадашњем раду на имплементацији 
пројекта а након тога је говорила о техничким 
детаљима пројекта који се тичу ангажованих. 
Ирена Боројевић, представник Невладине 
организације „Центар за развој и сарадњу“ из 
Београда преставила је све активности пројекта и 
говорила о иновативности ових услуга у Србији. По 
речима Ирене Боројевић, ову идеју је Центар 
преузео из пројеката земаља где овакве услуге 
одавно постоје. Пружање услуга иде нормалним 
током будући да општина Пландиште има велико 
исуство у реализацији сличних пројеката. Много ће 
теже бити одрживост и обезбеђивање квалитета 
услуга, рекла је Боројевићева. Носилац пројекта је 
Невладина организацији „Центар за развој и 
сарадњу“ из Београда а партнери на пројекту су 
општина Пландиште и Центар за социјални рад 
Пландиште. 
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ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ПРОМОТИВА КОНФЕРЕНЦИЈА „БАНАТСМАРТА“ 

 Општина Пландиште у 
оквиру Програма Интеррег 
Румунија – Република Србија 
реализује и пројекат под називом 
„Паметне урбане услуге путем 
униформних стандарда квалитета 
јавне инфраструктуре за већу 
енергетску ефикасност - 
БАНАТСМАРТ“. Укупна вре-
дност пројекта је 1.631.506,80 
евра а суфинансирање ИПА је 
1.386.780,78 евра. Пројекат траје 
24 месеца. Општина Пландиште 
је лидер парнер а остали партнери 

на пројекту су Општина Рекаш (РО), Асоцијација за менаџмент енергије Тимиш (АМЕТ - РО) и 
Регионални центар за друштвено - економски развој Банат, Србија. 
 У Пландишту је организована Промотивна конференција пројекта на којој су присуствовали 
представници свих партнера, функционери Општине и представници предузећа и установа чији је оснивач 
Општина Пландиште. Конференцију је отворио председник општине Пландиште, Јован Репац који је том 
приликом рекао да је пројекат изузетно важан за општину Пландиште јер ће се на овај начин смањити 
потрошња електичне енергије у систему јавног осветљења а самим тим и буџетска средтва за ову намену. 
 О значају пројекта за општину Рекаш говорио је заменик председника парнерске општине, 
Константин Арћеа док је о самом СМАРТ ситему који предтавља потпуну новину у Румунији говорио 
извршни директор АМЕТ-а, Адриан Балаћ. 

Менаџер пројекта, Драгана Дорозан је представила пројекат чији је циљ унапређење система 
јавног осветљења у прекограничнм подручју, постављањем заједничких стандарда у циљу повећања 
енергетске ефикасности и смањења загађења. 

Две партнерске општине, Пландиште и Рекаш по много чему су сличне, а оно што их у пројекту 
повезује јесте решавање проблема неефикасног система јавне расвете. Кључни проблеми подразумевају 
застарелост инсталираних система јавне расвете, енергетски неефикасне, што узрокује велике енергетске 
губитке. Застарела опрема и осветљење не задовољава тренутне стандарде ЕУ у овој области, а велики 
трошкови одржавања система јавне расвете додатно оптерећују ионако мале општинске буџете. Анализом 
је констатовано лоше стање укупне инфраструктуре (стубова и светиљки), а износи рачуна за потрошену 
електричну енергију за јавну расвету указују на то да је у наредном периоду неопходно извршити 
комплетну реконструкцију јавне и декоративне расвете. Пројектом је предвиђено да се јавна расвета у 
централним градским улицама комплетно реконструише (у склопу реконструкције саобраћајница), а у 
осталим улицама би се постојећи извори светла заменили новим изворима на постојећим стубовима. 

То значи да ће се пројектом успоставити заједнички систем праћења и уштеде енергије у две 
пограничне општине али и да ће бити смањење потрошње енергије у систему јавног осветљења и смањење 
трошкова буџетских средстава за ове намене.                                           Г.Р. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ  

И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ОБЕЗБЕДИО  

ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА ПРВАКЕ  
Ове године су прваци у Општини Пландиште поред поклон пакета које је обезбедила Општина, 

добили и пакете у виду ђачких торби од Покрајинске Владе, од Секретеријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност. По речима Татјане Ђорђијевски, школског инспектора која је преузела 

ове поклоне за прваке, Секретаријат је торбе обезбедио за општине, треће и четврте групе развијености. 

Од Секретаријата је добијено преко 60 торби али је недовољно за све. До пуног броја, остатак торби је 

купила Општина Пландиште. 

Председник општине, Јован Репац је првацима из све 

три основне школе уручио ђачке торбе. 

- Желео бих да се захвалим Покрајинском секретаријату 

за високо образовање и научноистраживачку делатност на 

донацији за наше прваке јер је ово значајан поклон. Надам 

се да ће их подстаћи да вредно и марљиво уче. Сарадња са 

Покрајинском Владом је изузетно добра, а добар пример је 

управо ова донација. Општина је обезбедила средства за 

куповину додатних торби како би сваког првака могли да 

обрадујемо - рекао је председник Општине. 
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 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Ј П   „П О Л Е Т“   П Л А Н Д И Ш Т Е 
 На основу Закона о јавној својини и Статута општине Пландиште, Председник општине је 

10.10.2017.године  донео РЕШЕЊЕ: 

 УСТУПА СЕ на коришћење комунална инфраструктура – водоводна мрежа на територији општине 

Пландиште на на којој постоји право јавне својине јединице локалне самоуправе, Јавном предузећу Полет 

Пландиште, ради управљања добрима од општег интереса у складу са законом и то: 

 Водоводна мрежа насељеног места Пландиште, 

 Водоводна мрежа насељеног места Велика Греда, 

 Водоводна мрежа насељеног места Хајдучица, 

 Водоводна мрежа насељеног места Јерменовци, 

 Водоводна мрежа насељеног места Стари Лец, 

 Водоводна мрежа насељеног места Дужине, 

 Водоводна мрежа насељеног места Марковићево, 

 Водоводна мрежа насељеног места Милетићево, 

 Водоводна мрежа насељеног места Банатски Соколац, 

 Водоводна мрежа насељеног места Велики Гај, 

 Водоводна мрежа насељеног места Купиник, 

 Водоводна мрежа насељеног места Барице  

 Водоводна мрежа насељеног места Маргита. 

Водоводна мрежа се уступа ради управљања, старања, изградње, одржавања, унапређивања, 

искоришћавања и одређивања начина коришћења предметног добра Јавном предузећу „Полет“ 

Пландиште. 

 Да би Јавно предузеће „Полет“ Пландиште било у могућности да извршава горе наведене обавезе, у 

наредном периоду се уз помоћ Председника савета месних заједница, мора поставити евиденција свих 

корисника водоводне мреже у свим месним заједницама. 

 До успостављања тачне евиденције корисника у свим МЗ, почев од новембарског рачуна па 

надаље, ЈП „ПОЛЕТ“ ће свим потрошачима воде, из насељених места код којих је МЗ управљала 

водоводном мрежом (Велика Греда, Јерменовци, Дужине, Марковићево, Велики Гај, Купиник, 

Барице и Маргита), фактурисати паушално пет кубика воде и 120,00 динара таксу за мерно место. 
            

           В.Д.Директор ЈП“ Полет“ 

                                                                                                    Милан Селаковић 

НСЗ позива компаније које послују у Србији да учествују у истраживању 

 „АНКЕТА ПОСЛОДАВАЦА 2017“ 

 Национална служба за запошљавање (НСЗ) од 22. новембра спроводи „Анкету 
послодаваца 2017“, у циљу континуираног праћења потреба тржишта рада. Овогодишња 
анкета је седма заредом и њоме ће бити обухваћено око 5.000 послодаваца из свих области 

рада. Анкетари НСЗ интервјуисаће у наредних месец дана послодаваце широм Србије о њиховим 
плановима запошљавања, неопходним вештинама и знањима које потенцијални запослени треба да 
поседују. Резултат, као и у случају претходних анкета, користиће се за процењивање ситуације на 
тржишту рада, за усклађивање услуга и мера које пружа НСЗ са потребама привреде, као и за побољшање 
квалитета наших услуга. Сврха Анкете послодаваца је и идентификација дефицитарних занимања – у свим 
регионима, као и по привредним секторима. Добијене информације биће од значаја за НСЗ, образовне 
институције и за саме послодавце. Висок ниво учешћа компанија у истраживању је од кључног значаја. 
Без сарадње малих, средњих и великих компанија са НСЗ, амбициозни резултати, који су од користи за 
цело друштво, можда неће бити постигнути. Само заједничким радом допринећемо сагледавању реалних 
потреба и даљњем развоју тржишта рада у Србији. 

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује: 

Ј А В Н И   У В И Д 

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 „АЛТЕР БИОГАС 1“ ДОО из Хајдучице, улица Жомбек 1, поднео је дана 15.11.2017. године, захтев за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта „АЛТЕР БИОГАС 1“ 1MW и гасни 

прикључак на кат. парц. бр. 1701/10 и 1702 КО Хајдучица, Општина Пландиште. Увид у податке и документацију 

из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 6, 

радним данима у времену од 8 до 13 часова. У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, 

заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног 

пројекта на животну средину овом органу. Општинска управа ће у року од десет дана од дана истека рока из става 3. 

овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну 

средину, о чему ће благовремено обавестити јавност. 
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ЈУБИЛАРНИ ФЕСТИВАЛ КРАЈИШКИ БИСЕРИ 

„15 ГОДИНА КВАЛИТЕТА“ 

 Под мотом „15 година квалитета“, у 
Пландишту је одржан jубиларни 15. Фестивал 
„Крајишки бисери“. Прилику да се натпевавају у 
изворним крајишким песмама добиле су 22 изворне 
певачке групе из Србије и региона које су прошле 
селекцију, уз рекордан број младих група певача. 
Фестивалско вече почело је свечаним дефилеом 
певачких група кроз центар Пландишта. Дефиле је 
завршен изласком група на главну сцену, где су 
програм отворили сви учесници заједно песмом 
„Нема раја без роднога краја“, која је химна 
Фестивала „Крајишки бисери“. У име организатора, 
поздравну беседу одржао је Никола Везмар, 
председник Завичајног удружења Крајишника 
„Никола Тесла“. 
 Програмска концепција фестивала састојала 
се из два дела: такмичарског и ревијалног. У 
такмичарском делу свака група представила се са 
по једном изворном песмом. Овај део програма 
пратио је стручни жири у трочланом саставу: 
Марија Вуковић, дипломирани етномузиколог и 
музички уредник на Радију Београд, Добривоје 
Павлица, доајен личког и крајишког певања и 
професор др Димитрије Големовић, шеф катедре 
за етномузикологију на Факултету музичке 
уметности у Београду, који је уједно био и 
председник жирија. Њихов задатак био је да 

вреднују и оцене наступе певачких група. 
 Након такмичарског дела програма групе су 
се представиле са по још једном песмом у 
ревијалном делу. Као специјални гости у 
ревијалном делу наступила су и два фолклорна 
ансамбла: Културно уметничко друштво „Зора“ 
из Силаша и Културно уметничко друштво 
„Батајница“ из Батајнице. 
 о оцени жирија, титулу победника Јубиларног 
петнаестог фестивала „Крајишки бисери“ понела је 
Женска певачка група Академског друштва 
„Нови Београд“ - Високе туристичке школе из 
Новог Београда. Друго место освојила је Мушка 
певачка група КУД „Батајница“ из Батајнице, 
док је треће место припало Банијској женској 
певачкој групи КУД „Пригревица“ из 
Пригревице. 
 Три првопласиране групе награђене су 
престижним наградама: златним, сребрним, 
односно бронзаним симболом фестивала, великом 
дипломом за певачку групу, а сваки члан групе 
добио је по малу диплому и личку капу са 
извезеним симболом фестивала. За изузетан 
допринос очувању културе и обичаја Срба 
Крајишника, сви учесници фестивала награђени су 
пригодним поклонима и признањима.            
                Н.В. 

 Под мотом „15 година квалитета“, у Пландишту је одржан Јубиларни 15. Фестивал 

„Крајишки бисери“. Такмичиле су се 22 изворне певачке групе из Србије и региона, уз рекордан број 

младих група певача. Најуспешнија је била Женска певачка група Академског друштва „Нови Београд“ 

- Високе туристичке школе из Новог Београда. 

ЈУБИЛЕЈ КОЦ-А „ВУК КАРАЏИЋ“ 
Поводом 20.година од оснивања КОЦ-а 

"Вук Караџић" Пландиште и дана рођења 

Вука Стефановића 

Караџића, 07.11.2017. 

год. у сали биоскопа 

Културног центра 

одиграна представа 

"Све о Вуку Караџићу" 

за основце од 5-8. 

разреда. Представу је 

извео глумац Г-дин. 

Љубо Божовић по 

тексту Милована 

Витезовића. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ-а „ВУК КАРАЏИЋ“ 

ДАНИ СРПСКЕ И ОВЕ ГОДИНЕ 
 

Манифестација којом се промовише културно и 

уметничко стваралаштво Републике Српске под називом “Дани 

Српске у Србији” а која се већ пету годину заредом одржава у 

Београду, Новом Саду, Суботици, Аранђеловцу и Вршцу, ове 

године је трећи пут одржана и у Пландишту. У овкиру ове 

манифестације у Пландишту је одржан изузетан концерт етно 

музике коју је извела „Катера“ певачка етно група из Источног 

Сарајева. По речима оних који су присуствовали концерту, био је 

то јединствени доживљај који ће присутни дуго памтити. 

Госте из Републике Српске дочекао је Мирослав 

Петровић, директор КОЦ-а, са својим сарадницима. 

Јединственом концерту етно музике који је оставио снажан 

утисак на публику у Пландишту, присуствовао је и председник 

општине, Јован Репац са својим сарадницима. 
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ПРОЈЕКАТ „ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“ РОРОС-17 

МИНИБУС ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 

„СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА“ 

НАЈМЛАЂИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ 

 Из Програма Интеррег ИПА , Румунија-Репубилка 
Србија, општина Пландиште реализује и пројекат под називом 
„Заједно за инклузивну заједницу“ РОРС -17. Oвих дана је у 
општину Пландиште стигао минибус марке мерцедес, у 
вредности од око 55 хиљаде евра који је Општина Пландиште 
добила захваљујући овом пројекту. Минибус је намењен за 
превоз деце, пре свега за децу са посебним потребама како би 
што лакше и брже стигли до школе, односно до куће. Минибус 
има 20 седишта. Ово је до сада највећа набавка коју је општина 
Пландиште имала у свим реализованим пројектима 
прекограничне сарадање. 
Кључеве минибуса, председнику општине Пландиште, Јовану 

Репцу званично је предао представник добављача, Добривоје Ђоковић у присуству осталих функционера 
општине, председника и заменика СО Пландиште, Ендреа Сабо, Владана Младеновића, заменика 
председника општине, Горана Доневског, начелнице Општинске управе, Александре Одавић Мак, 
директора основних школа, Саве Дивљакова, Јасмине Родић Чоловићи, Мирослава Маричића и 
чланова Пројектног тима. 

Циљ овог пројекта јесте прекогранична процена нивоа социјалне, образовне и културне инклузије 
деце из угрожених група из жупаније Тимиш и Јужног Баната као и 
укључивање заједнице за повећање социјалне, образовне и културне 
инклузије деце из угрожених група у пограничном подручју жупаније 
Тимиш и Јужног Баната. 
У оквиру пројекта планирана је израда Акционог плана за инклузију деце са 
посебним потребама, обука за најмање 75 наставника из домена 
различитости у школама за све као и корист за 500 деце (ученика) од којих 
је 250 из угрожених група од инклузивних психо-социјанло образовних и 
културних активности од којих је 250 из угрожених група. 
Укупна вредност пројекта у којем је Фондација за рехабилитацију 
„Сперанца“ лидер партнер а ОНГ „Save the children“ и општина Пландиште, 
партнери, је 234.043,95 евра. Суфинасирање ЕУ је у вредности од 219.835,78 
евра а буџет општине Пландиште је 73.286,85 евра. 

 Последња недеља октобра посвећена је најстаријим суграђанима и она 
се, као традиционална акција ЦК Србије, обележава под слоганом „Суначана 
јесен живота“.  
 У Пландишту је, у сарадњи са Предшколском установом „Срећно 
детињство“ Пландиштe и Акро денс клубом – супер стар Пландиште, 
припремљен програм за баке и деке. У организацији програма учествовали су 
и ОШ “Доситеј Обрадовић“ и КОЦ“Вук Караџић“ Пландиште. Црвени крст 
Пландиште је урадио позивнице које су подељене деци у предшколској 
установи и свим ученицима од 1 до 4 разреда у Пландишту, како би позвали 
своје баке и деке на приредбу. Позиву се одазвало преко 250 бака и дека али је 
приредбу пратило и један број родитеља деце која су учествовала у програму. 
Све присутне званично су поздравиле Ђурђевка Тафра, председница ЦК 
Пландиште и Татјана Ђорђијевски, школски инспектор. По завршетку 
приредбе најстаријим (бака и дека) суграђанима Црвени крст Пландиште је 
уручио прикладне поклоне. На ову приредбу Црвени крст Пландиште је позвао 
и своје старије волонтере. Приредба за баке и деке одржана је и у школи у 
Великој Греди и Милетићеву. Ове године је одржана радионица „Мост међу 
генерацијама“ на којој су баке и деке са својим унуцима правили 
најразличитије икебане, слике и друге предмете од сувог лишћа, плодова, 
вунице... По завршетку радионице направљена је изложба радова а затим су 
баке и деке, уз послужење одгледали кратку приредбу где су им се унуци 
представили игром, песмом, рецитовањем, глумом, читањем одабраних 
састава. По речима Марте Кравић, координаторa ЦК у школи у Великој 

Греди, све су то успели уз помоћ и 
сарадњу васпитача и наставника и 
подршку директора и представника 
ЦК Пландиште. Поводом акције 
„Сунчана јесен живот“ у ПУ”Срећно 
детињство“ у Пландишту и ОШ 
„Јован Стерија Поповић“ у Великој 
Греди организовани су ликовни и 
литерарни конкурси. 

МОЈА БАКА 
 

Моје баке седа коса 

сјаји као јутарња роса. 

 

Вредне руке много раде 

да ме с питом изненаде. 

 

Ја је зовем бака Ика, 

а она мене моја Дика. 

 

Ноћу ме пази, 

а дању мази. 

 

Пољубим је често 

у образ, у руку, 

јер знам да много воли 

мене, своју унуку! 

 
Маша Трбојевић, 3. разред 

ОШ „Јован Стерија 

Поповић“, Велика Греда 
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ПРЕПОДОБНА МАТИ ПАРАСКЕВА, СВЕТА ПЕТКА 

ПРОСЛАВА У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ, ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ  

И ОПШТИНСКОМ ОДОБОРУ СНС 

У општини Пландиште, Преподобну мати Параскеву, Свету Петку 

славила је Црква у Банатском Соколцу, Општински одбор Српске 

напредне странке и Предшколска установа. 

У храму Преподобне мати Параскеве у Банатском Соколцу, 

Свечану Архијерејску Литургију служио је Његово Преосвештенство 

Епископ Банатски Господин Никанор са месним парохом, 

протојерејем Михајлом Вукотићем и осталим свештенством. Мештани 

једног од најмањих насела у општини, радују се да своју месну и 

храмовну славу славе у новоизграђеном храму. Овогодишњи кум био је 

Јован Илић, председник Савета МЗ Банатски Соколац. 

*** 

У Сали КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште окупио се велики број 

чланова и пријатеља Српске напредне странке и Општинског одбора Пландиште. Резање славског колача 

обавио је месни парох, јереј Недељко Јанковић а овогодишњи кум Славе био је заменик председника 

Општине Пландиште, Горан Доневски. 

*** 

Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште са својих 5 одељења прославила Крсну 

славу, Свету Параскеву у народу звану Света Петка. Колектив је славу примио и први пут славио 2011. 

године. Од тада до данас, запослени заједно са гостима међу којима су и ове године били функционери 

Општине, директори основних школа, предствници институција и установа чији је оснивач Општина и 

пензионери, које никада не заборављају као госте, без прекида славе. Резидбу славског колача обавио је 

месни парох, Недељко Јанковић а овогодишњи кум славе био је Горан Латковић, председник Савета МЗ 

Пландиште, члан Општинског већа. 

Мирослав Петровић, директор КОЦ-а „Вук Караџић“ преузео је кумство за следећу годину. 

 Српска православна црква је 14. октобра 
славила празник Покров Пресвете Богородице, који 
је као храмовну славу, на предлог Његовог 
Преосвештенства Епископа Банатског, Господина 
Никанора, прихватила цркв у Дужинама.  
 Дужинчани су своју храмовну славу славили и 
у просторији Дома културе, убеђени да ће осванути 
дан када ће и они имати Православну цркву у селу 
где ће долазити на литургије. Жеља и стпљење су 
били награђени ове године, када је први пут Света 
Литургија поводом Храмовне славе одржана у самом 
храму. 
 

Литургију су служили месни парох,Синиша Лакичин и протојереј, Михајло Вукотић, парох у 
Великој Греди и свештеници из Вршца, Миломир Тодоровић и Миладин Ђурић. Поред локалних 
верника првој Литургији одржаној у новом храну у Дужинама присуствовали су и бројни гости 
укључујући и представнике Општина Пландиште на челу са Владаном Младеновић, потпредседником 
Скупштине општине Пландиште. 

Овогодишњу кум Славе била је Месна 
заједница и у њено име колач је резао Тома 
Ђорђијевски. Нови кум славе за наредну годину је 
Душко Тасевски млади мештанин, угледан 
пољопривредник који је до сада највећи финансијер 
и донатор радова на изградњи и завршетку цркве у 
Дужинама. 

У поподневним сатима, ловци из Дужина су 
кували гулаш од дивљачи који је био послужен увече 
на заједничком дружењу мештана уз музику. На 
овом дружењу био је и председник општине, Јован 

Репац. 

ДУЖИНЕ 

ПРВА ЛИТУРГИЈА У НОВОЈ ЦРКВИ 
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ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 

 Поводом обележавања Дечје недеље 02.10. – 08.10. 2017. године 
Спортски савез општине Пландиште је у сарадњи са Црвеним крстом 
Пландиште организовао је традиционалну Трку за срећније детињство 
- "Имамо циљ дођи на старт." 

Акција са слоганом "Градимо мостове међу генерацијама - за 
радост сваког детета", због лоших временских услова, реализована је 
12-ог октобра на отвореним школско-спортским теренима у Хајдучици 
и Старом Лецу а обухватила је 28 ученика нижих разреда (I-IV) 
односно 44 дечака и девојчица од V до VIII разреда ОШ "Јован Јовановић Змај". Укупно је одржано осам 

трка, четири у мушкој и четири у женској категорији. Код девојчица 
највише успеха су имале: Анастасија Ковач, Милена Ђокић, 
Ивана Калнак и Ивана Оравец. Прва места у мушкој 
конкуренцији су заузели: Филип Оравец, Лука Течи, Страхиња 
Глигорић и Аранђел Гвозденов. За најуспешније такмичаре 
обезбеђена су признања у виду пехара и 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 
општине Пландиште организовао је због популарисања атлетике 
као базичног спорта односно дечјег спорта уопште и са циљем да се 
стави акценат на здраве стилове живота, дружење међу децом и на 
саму забаву.                                                                    puggia 

 На Свете враче, Дан Светог Козме и Дамјана, у Дому здравља „1. 
октобар“ у Пландишту и ове године, у присуству лекара и гостију свечано 
обележена Слава лекара. Резидбу колача обавио месни парох, Недељко 
Јанковић. А овгодишњи кум Славе био је директор Дома, др Драго 
Божић. И ове године, сви присутни лекари и медицинско особље било не 
својим радним местима која су напустили само толико да би присутвовали 
резидби колача. Оно што ће бити одличје овогодишње Славе јесте већи 
број младих лекара који су примељени на одређено време или на 

стажирање. Поводом Славе, директор Дома здравља је рекао да би волео да Слава буде прихваћена и да 
следеће године, на резању славског колача буде више колега, здравстевних радника и запослених. 

У ДОМУ ЗДРАВЉА У ПЛАНДИШТУ РАДНО И СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИЛИ СЛАВУ ЛЕКАРА 

 Мотоклуб „Панонски гусари“ Пландиште 
основан је и регистрован као спортски 
мотоциклистчки клуб 2011. године са жељом да 
окупи заљубљенике у моторе али пре свега, хумане 
и дружељубиве људе спремне на нова познанства и 
пријатељства. Првог председника клуба, Душана 
Петковског ХИПИЈА, ретко који бајкер у Србији 
није познавао, на шта су Пландиштански бајкери 
били поносни. У свом годишњем Плану и програму 
рада, поред хуманитарних акција, попут 
колективног добровољног давања крви, дружења са 
децом која су у хранитељскиом породицама и са 
децом која су са посебним потребама као и 
прикупљање помоћи за децу у Дому за децу без 
родитељског старања у Белој Цркви, 
пландиштански бајкери у току године организују и 
2 сусрета и дружење са представницима 
мотоклубова са којима сарадјују. Једно дружење је 
током Rock Villagea у Банатском Соколцу, друго је 
крајем године у новембру, у Пландишту. Ове 
године, новембарско дружење, популарно звано 
Мотожурка, организована је са циљем да окупи 
бајкере са којима се Панонски гусари друже и 
виђају али је то, уједно био позив за нова 
познанаства, што је и било тежиште овогодишње 
мотожурке, рекао је председник Скупштине 
мотоклуба „Панонски гусари“, Милош Поповић. 
Међународна сарадња са мотоклубом „Корсари” из 
Дете у Румунији је прерасла у велико пријатељство 
на које су оба клуба јако поносни. Веза је 

успостављена захваљујући Општинама, које су 
2012. године у партерству реализовале један 
пројекат Европске уније финасиран из фондова 
ИПА прекограничне сарадње. Данас, нема 
активности да нису подршка једни другима. 
„Корсари“ из Дете, што у преводу на српски значи 
гусари, ово име су изабрали у част „Панонских 
гусара“. По речима Мирела Коче, председника 
мотоклуба из Дете, пландиштански бајкери су 
њихов узор и најбољи пријатељи. На мотожуру у 
Пландишту ове године су били бајкери из 
Македоније, Босне и Херцеговине (Градачац) и 
представници још 35 клубова из Србије (из Шапца, 
Шида, Кикинде, Српске Црње, Михајлова, Беле 
Цркве, Вршца, Панчева, Лазаревца, Тополе, 
Костолца, Ковиља, Бечеја, Суботице, Аранђеловца, 
Арадца, Мужље, Петровца на Млави, 
Смедерева…). Да добро расположење буде још 
боље потрудили су се „Рајко и Живи зид“ из 
Панчева. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МОТОКЛУБА „ПАНОНСКИ ГУСАРИ“ ПЛАНДИШТЕ  

ЈОШ ЈЕДНА ЖУРКА ЗА ПАМЋЕЊЕ 



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 24. НОВЕМБАР 2017, Година V, Број 50. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

 На позив партнерске општине Анина из Румуније, у истоименом граду, секција ветерана ФСО 

Пландиште учествовала је на Међународном фудбалском турниру "Куп пријатељства – 2017". У 

конкуренцији 6 екипа (четири из Румуније и једна из Македоније) најуспешнији су били наши 

представници који су до победничког пехара стигли као једина непоражена екипа. Домаћин наредног 

такмичења крајем фебруара наредне године биће Пландиште. 

* 

 Зимски регистрациони период у 2018. години за играче клубова свих степена такмичења трајаће од 

15. 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 

*    *    Б Л И Ц    *  *  *    Б Л И Ц    *  *  *     Б Л И Ц    *  *  * Б Л И Ц    *  *  *     Б Л И Ц    *  *  

С П О Р Т С К И   К А Л Е Н Д A Р   О К Т О Б А Р 

О Д Б О Ј К А  

Регионална јужнобанатска лига - пионирке 

26.11.2017. 12:00h Пландиште:  Пландиште – Баваниште (Баваниште) 

03.12.2017. 12:00h Пландиште:   Пландиште – Динамо (Панчево) 

МЕЂУОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА АЛИБУНАР-ПЛАНДИШТЕ 

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАНДИШТАНСКИХ КЛУБОВА  

 Доста добра 
организација утакми-
ца, солидни терени и 
(не)очекивана лиде-
рска позиција ФК 
“Слога” главне су 
карактеристике јесењег 
дела такмичења 
Mеђуопштинске фуд-
балске лиге Алибунар - 
Пландиште. Поред 
екипе из Маргите чини 
се једини озбиљни 
кандидат за прво место је Наша Крајина. 

Слога је показала да је тренутно 
најорганизованији клуб са солидним играчким 
кадром. Уз мало среће али и нешто тежи распоред у 
пролећном делу првенства чини се да би овај клуб, 
у сезони када ће прославити 90. година постојања и 
рада, коначно могао да се пласира у виши 
такмичарски ранг. 

Једини преостали озбиљнији кандидат за 
висок пласман је Наша Крајина. Након 
прошлогодишње сезоне која је била сасвим 
просечна овосезонски резултати најављују боље 
сутра за тим из Купиника. 

И симпатизери Гаја имају разлога за 
задовољство. Освајање трећег места на полусезони 
и пласман у финале општинског Куп-а 
представљају најбољи пласман у последњих 
двадесетак година. Екипа коју углавном сачињавају 
момци из овог места је подмлађена и сигурно има 
још простора за напредак. 

Младост из Велике Греде ушла је у 
овосезонско такмичење са највишим амбицијама. У 

клубу су се определили искључиво за младе играче 
пореклом из места али се показало да је то 
тренутно недовољно за озбиљнији успех и повратак 
на стазе старе славе . Да се темељно и студиозно 
ради потврђује чињеница да је при клубу са радом 
почела пионирска школа фудбала која тренутно 
окупља 50-так дечака и девојчица као и комплетно 
реновиран објекат за играче и службена лица. 
 У односу на претходне четири сезоне, када су 
стално били у трци за највиши пласман, непријатно 
изненађење представљају резултати Граничара из 
Милетићева. Има довољно простора да се коначан 
утисак поправи а то се од овог добро организованог 
клуба и очекује. 

У ФК “Солунац“ има пуно разлога за 
незадовољство али се стиче утисак да може и мора 
боље поготово ако се узме у обзир квалитет и 
искуство играча који наступају за клуб из 
Банатског Соколца. 
 Чињеница да је лига доста изједначена 
обећава занимљиво фудбалско пролеће.          
            puggia 


