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 Црвени крст Пландиште заједно са Институтом за трансфузију крви Србије већ 28 

година организује акције добровољног давања крви у општини Пландиште, три пута годишње. Прва 

овогодишња акција била је 30. јануара. По речима секретара ЦК Пландиште, Радета Митровског, 

акцији се oвога пута одазвало 74 давалац од којих је крв дало 69. Акција је по броју одазваних особа 

идентична прошлогодишњој али је број особа које су први пут дале крв скоро дупло већи него 

прошле године. Ово је значајно за опстанак давалаштва као вида помоћи онима чији живот зависи 

управо од великог геста ових хуманих људи, рекао је секкретар ЦК Пландиште. Од укупног броја 

давалаца у овој акцији, жена је било 17 а особа које су 

први пут дале крв 7. 

С' обзиром на структуру становништва које се 

претежно бави пољопривредом и лепо време које им 

је омогућило излазак у поља, као и чињеницу да 

вируси владају, излазност давалаца је била на нивоу 

очекиване. Охрабрује чињеница да расте број особа 

које се одлучују да постану даваоци  и да су то у 

највећем броју млађе особе. 

Међу вишеструким даваоцима који се редовно 

одазива Акцијама добровољног давања крви је и 

председник општине Пландиште, Јован Репац који је 

и у овогодишњој акцији дао крв.                               Г.Р. 

ПРВА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У 2018. ГОДИНИ  

СВЕ ВИШЕ МЛАДИХ ХУМАНИСТА 

ОТВОРЕН ДРУГИ ПОЗИВ ИЗ ПРОГРАМА ИНТЕРЕГ ИПА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

ОДРЖАН ПРВИ ФОРМУН ЗА НАЛАЖЕЊЕ ПАРТНЕРА НА 

Након отварања Другог позива за 
подношење предлога пројеката 
ИНТЕРРЕГ ИПА прекограничне сара-
дње Румунија - Србија, Заједнички 
секретаријат BRCT Тeмишвар обавестио 
је досадашње учеснике у проејктима 
прекограничне сарадње Румунија - 
Србија да ће организовати два догађаја, 
Форум за проналажење партнера у Руму-
нији у граду Решица и у Србији у 
Смедереву.  

Форум за проналажење партнера 
представља могућност за потенцијалне пар-
тнере, представнике институција, установа и 
удружења из Србије и Румуније да се упознају и 
договоре о сарадњи и партерству на пројектима 
са којима ће конкурисати за финансијска 
средства Европске уније. На Форуму у Решици 
су Анка Лолеску, директор и запослени у 
Зајееничком секретаријату за техничку подршку 
BRCT Темишвар, учесницима Форума, из 
Србије и Румуније, двојезично  представили 
Програм Интеррег ИПА а након тога су 
одговрали на питања учесника.У оквиру Форума 

су организовани сусрети са потенцијалним 
партерима који су заинтересовани да конкуришу 
у сличним областима које је Програм у другом 
позиву понудио. На Форуму у Решици 
учествовали су и представници општине 
Пландиште, заменик председника Општине, 
Горан Доневски и заменик председника СО 
Пландиште, Владан Младеновић. За партерство 
са општином Пландиште заинтересована је 
општина Нова Молдова из Румуније. Њихов 
предлог је пројекат намењен реновирању школа 
и опремању предметних кабинета.                   

Г.Р
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У понедељак 15.01.2018. године у КОЦ-у 
''Вук Караџић'' Пландиште одржан је инфо семинар 
под називом IPARD ЗА ПОЧЕТНИКЕ у 
организацији удружења СЕЛО ПЛУС и 
консултанске куће АЦДЕ. Инфо семинар отворио је 
Зоран Брдар, запослен у Општинској управи 
општине Пландиште, а о разлозима оснивања 
Удружења СЕЛО ПЛУС која делује у општинама 
Пландиште, Бела Црква и граду Вршцу, говорио је 
Славиша Максимовић, члан већа за рурални 
развој града Вршца. 

Максимовић је том приликом рекао да је 
удружење грађана СЕЛО ПЛУС као невладина, 
нестраначка и непрофитна организација основана 
2017. године уз помоћ града Вршца и Чешке 
развојне агенције са визијом да по правилима 
LEADER концепта ЕУ унапређује сеоску 
комуналну, пословну, културну, социјалну, 
еколошку и спортску инфраструктуру, 
пољопривредну производњу, прераду и продају 
пољопривредних производа и сеоски етно и 
екотуризам у Пландиштанским, Белоцркванским и 

Вршачким селима. 
О пројекту IPARD ЗА ПОЧЕТНИКЕ 

говорила је Данијела Боу, председница Удружења 
и том приликом рекла да је циљ пројекта да 
власници пољопривредних газдинстава, агро 
предузећа и директори задруга што боље припреме 
конкурсну документацију за добијање националних 
и европских подстицаја за развој властитог агро 
бизниса. 

О IPARD програму ЕУ и националним 
мерама Републике Србије на скупу је говорио 
Радојица Мојсијев, пројектни директор кон-
султанске куће АЦДЕ. Он је том приликом 
објаснио процедуре за припрему документације и 
услове за конкурисање за IPARD програм. 

После одговора на питања учесника скупа, 
Зоран Брдар је заинтересованим поделио упитнике 
и позвао их да испуњене упитнике врате њему како 
би и у општини Пландиште започео процес 
припреме пољопривредника за финансирање 
њиховог агро бизниса Европским парама из IPARD 
програма ЕУ.             С.М. 

КАКО ФИНАНСИРАТИ РАЗВОЈ СОПСТВЕНОГ АГРО БИЗНИСА  

ЕВРОПСКИМ НОВЦЕМ? 

 На позив Интернационалног кластера 
РОВЕСТ у Румунији који је општина Пландиште 
добила посредством Конзулата Србије у Теми-
швару, делегација општине Пландиште коју је 
предводио Владан Младено-
вић, заменик предсе-дника 
Скупштине општине План-
диште је присуствовала на 
Европској регионалној кон-
ференцији, Првог интернаци-
оналног кластера РОВЕСТ у 
Румунији која се одржавала 
од 17.до 19. јануара 2018. 
године у Темишвару. 
 По речима организа-
тора, проф. Габријела Илин, 
председнице Кластера 
РОВЕСТ, конференција је 
била намењена становницима румунског и српског 
дела Баната са жељом да се успоставе и учврсте 
прекограничне макроеконо-мске везе. Имајући у 
виду да је отворен Други позив за Интерег програм 
прекограничне сарадње Румунија - Србија. 
 Представници општине Пландиште су Кон-
ферцији присутвовали 19. јануара и пратили презе-

нтације са акцентом на јавне набавке. Предавачи 
који су врсни међународни и домаћи стручњаци и 
експерти у домену јавних набавки и менаџменту, 
говорили су на тему централизације и децентра-

лизације јавних набавки, са-
ветодавних услугa у Руму-
нији, кластера и ланца 
снабдевања и интернаци-
онализације општинских 
услуга. 
 Учесници конфере-
нције били су у прилици да 
чују и примере добре праксе 
као што је међународни 
пројекат далековода Панчево 
- Решица у укупној дужини 
од око 130 км. У оквиру ове 
презентације, похваљена је 

српска страна која је три месеца пре рока завршила 
пројекат. Представници општине Пландиште су 
били позвани да присутнима говоре о искуству у 
реализацији прекограничних пројеката и значају 
пројеката за једну локалну заједницу попут 
општине Пландиште. На крају конференције, свим 
учесницима уручене су захвалнице.                     Г.Р. 

ФОРУМ 1. ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ КЛАСТЕРА РОВЕСТ У РУМУНИЈИ 

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ НА ПРВОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 



ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

   У СВИМ ШКОЛАМА, СВЕЧАНО И РАДОСНО  
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 Већ по традицији, све три основне школе у 
општини Пландиште, „Доситеј Обрадовић“, „Јован 
Стерија Поповић“ и „Јован Јовановић Змај“ заједно 
са својим подручним одељењима, прославиле су 
„Светог Саву“ школску славу. Све прославе 
одржане су у преподневним сатима и почеле су 
литургијама, свечаним академијама и приредбама 
које су ученици припремили уз помоћ својих 
наставника. Након тога је, у свим школама, у 
присуству, гостију и кумова славе, резидбу 
славског колача обавио месни парох. Слављенике 
ученике и госте поздравили су директори школа. 
Резидбу славског колача обавили су протонамесник 
Недељко Јанковић у Пландишту, Купинику и 
Великом Гају, протојереј Михајло Вукотић у 
Великој Греди и Милетићеву, протонамесник 
Синиша Лакичин у Хајдучици, протонамесник 
Бранко Глумац у Маргити. Ове године кумови 
школа били су: у Пландишту, Тања и Мирослав 
Петровић који су кумство предали Гордани и 
Перици Дракулић, у Великој Греди кум је била 
Организација пензионера НИС Нафтагас 
подружница Велика Греда а кумство предато 
Фудбалском клубу „Младост“ из Велике Греде. У 
Хајдучици је од 2015. године, на предлог тадашњег 
директора Влајка Раковића, уведен је леп гест, 

кумују ученици и разредни старешина осмог 
разреда који кумство предаје седмом разреду. У 
Милетићеву су кумовали Љиљана и Горан Поповић  
а кумство преузео Милан и Милан Саграџија, у 
Купинику, Жељана Липтак, кумство предала 
Марици Ђурић, Великом Гају, ове године је кума 
била Витана Стикић која је кумство предала 
Вељку Босанкићу. У Маргити, Горан 
Млинаревић је био овогодишњи кум Славе а 
кумство је предао Мирјани Крчу из Вршца. 

Традиција прославе школске славе негује се 
и брижно чува и у малим одељењима школа, попут 
Милетићева. Поводом школске славе, Савиндана, 
већ пету годину заредом, власница дворца 

Капетаново, Радмила Јовановић, на Капетанову је 
органзовала пријем за ученике школе у Старом 
Лецу и млађу децу. Након приредбе коју су 
припремили, ученици и остали малишани примили 
су поклон пакетиће са школским прибором. Тога 
дана, врата дворца Капетаново била су широм 
отворена за најмлађе, њихове родитеље и све 
остале који су желели да са њима поделе радост 
прославе Светог Саве. У општини Пландиште, 
Светог Саву су као храмовну славу Српске 
православне цркве прославили и Маргићани а 
прослављена је и као крсна слава Месне 
организације пензионера у Великом Гају. 
Академијама, резидби колача и осталим 
прославама, присуствовали су и представници 
Локалне самоуправе, заменик председника 
Општине, Горан Доневски и заменик председника 
СО Пландиште, Владан Младеновић.        Г.Р.  

П О М О Ћ    ЗА   Т Р Е Ћ Е   И   Ч Е Т В Р Т О   Д Е Т Е 
  

На последњој седници Општинског већа донето је Решење о одобравању средстава Центру за 

социјални рад Пландиште за финансирање одређеног броја радника, Решење о одобравању 

средстава Дому здравља „1. Октобар“ Пландиште за финансирање одређеног броја радника и 

Решење о одобравању средстава за рефундацију трошкова боравка трећег и четвртог детета у 

Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште која остаје на нивоу прошлогодишње, у 

износу од 4.000,00 динара месечно по детету. 
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У Маргити  

    ОРГАНИЗОВАН СВЕТОСАВКИ БАЛ 

 
 Након што је комплетно реновиран 
Парохијски дом Српске православне цркве у 
Маргити, Црквени одбор је одлучио да се обнови 
и традиција Светосавског бала која је код Срба 
дуга вековима.  
 
 Иницијатива је већ прве године наишла на 
изузетан одзив и подршку Маргићана, посебно 
младих који су постали редовни учесници овог 
дружења. И ове године на балу у Маргити, поред 
млађих били су присутни и чланови Црквеног 
одбора заједно са гостима, представницима 
Црквеног одбора румунске православне цркве, 
српски и румунски свештеници и делегација 
општине Пландиште. 
 
 Као и увек до сада, домаћини су се 
побринули да трпеза буде богата а музичари 
одлични.  За изузетну атмосферу и добро 
расположење  које ће се препричавати  до следеће 
године, ако не и дуже, потрудили су се добро 
расположени гости. 

 Средином јануара, одржана је 61. седница 

Општинског већа општине Пландиште у овој 

години, којом је председавао председник општине 

Пландште, Јован Репац. 

После усвајања записника са претпоследње 

седнице, већници су прво утврдили Предлог 

Одлуке о измени Одлуке о организацији 

Општинске управе Општине Пландиште а затим и 

Предлог Одлуке о правцу пружања државних 

путева који пролазе кроз насеља на територији 

Општини Пландиште. Утврђен је и Предлог 

Решења о измени Решења о образовању и 

именовању Савета за безбедност Општине 

Пландиште. У вези са овом тачком је речено да је 

до измене дошло због новог Закона о основама 

система образовања и васпитања. У новом саставу 

Савету су сада сви директори основних школа, 

просветни инспектори и директор Предшколске 

установе као и руководилац интерног тима за 

заштиту жртава насиља и насиља у партнерским 

односима у Центру за социјални рад Пландиште. 

Након тога усвојен је Предлог Закључка о 

усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину. У 

оквиру ове тачке дневног реда је речено да се 

предлаже План јавних набавки за 2018. годину који 

се састоји од укупно 43 јавне набавке добара, 

услуга и радова у укупном износу од 105.830.650 

динара. Добра сачињавају 7 јавних набавки што 

укупно износи 22.080.000 динара, услуге 23 јавне 

набавке што укупно износи 35.107.320 динара и 

радови 13 јавних набавки што укупно износи 

48.643.330 динара. 

Већници су усвојили и План јавних набавки 

за 2018. годину на које се не примењује ЗЈН који се 

састоји од укупно 33 набавке добара, услуга и 

радова у укупном износу од 13.650.000 динара. 

Добра сачињавају 13 набавки што укупно износи 

4.610.000 динара, услуге 13 набавки што укупно 

износи 6.010.000 динара и радови 7 набавки што 

укупно износи 3.030.000 динара. 

На 61. седници Општинског већа, усвојени 

су Извештај о коришћењу средстава буџетског 

фонда у 2017. години – средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Пландиште, Програм 

коришћења средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Пландиште за 2018. године и Решење о 

образовању Савета за безбедност саобраћаја 

Општине Пландиште. 

Већници су разматрати и усвојили и 

Правилника о додели једнократне помоћи у натури 

у Општини Пландиште који предвиђа могућност да 

у току једне календарске године корисник највише 

три пута добије помоћ, у колико испуњава и остале 

услове. Усвојено је и Решење о именовању 

Комисије за доделу једнократне помоћи у натури у 

општини Пландиште као и Правилник о измени 

Правилника о одобравању и финансирању 

програма у области спорта којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у Општини Пландиште 

и Решења о утврђивању коефицијената за обрачун 

плате начелнику Општинске управе Општине 

Пландиште. 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

УСВОЈЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 



ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВРШАЦ - ОПШТИ ПОЗИВ И ЈАВНИ КОНКУРС 

 Министарство одбране Републике Србије расписало је Општи позив 
за увођење у војну евиденцију за сва лица мушког пола, држављане 
Републике Србије, рођене 2000. године и старијих годишта који нису 
уведена у војну евиденцију, да се јаве у Општинску канцеларију Центра 
Министарства одбране Вршац, у Пландишту на адреси Војводе Путнике 53 
(зграда Суда, главни улаз десно, канцеларија број 3) сваког петка од 08:45 до 
11:00 часова у периоду од 16.01. до 28.02.2018. године. 
 Такође, расписан је и Јавни конкурс за пријаву кандидата за 
добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за служаоце 
курса за резервне официре Војске Србије. 
 На добровољно служење војног рока са оружјем могу се пријавити 
кандидати мушког и женског пола који у 2018. години навршавају од 19 до 
30 година живота.  
 Заинтересовани кандидати пријаву могу поднети Центру 
Министарства одбране Вршац сваког радног дана осим петка у времену од 

09:00 до 13:00 часова у улици Светосавски трг 10 у Вршцу.  
Пријаве се могу поднети и у Пландишту, у згради Суда у Општинској канцеларији број 3, на 

адреси Војводе Путника 53, сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова. Кандидат који има 
пребивалиште или боравиште у иностранству може поднети пријаву дипломатско – конзуларном 
представништву Републике Србије у иностранству. 

Телефон за контакт: 013/839 – 694 и 013/837 – 020. 
За више информација погледати сајт општине Пландиште (www.plandiste-opstina.rs) или званичну 

Facebook страницу општине Пландиште.                                                                                                         З.Б. 

С Т Р А Н А  5  

 Од директорице ОШ“Јован Стерија Поповић“ у Великој 

Греди, Јасмине Родић Чоловић сазнајемо да су ученици виших 

разреда (5-8.), у првом дану другог полугодишта добили нове 

ормариће за ранац (торбу) и књиге. Тако да од јануара, иначе 

уредне ходнике украшене паноима и саксијама са цвећем, сада 

красе и двобојни односно четворобојни ормарићи за одлагање 

личних ствар, ранца и књига . 
 Новом намештају, ормарићима који су намењени ученицима 
виших разреда, једнако се радују и ученици и наставници. Сваки 
ученик има кључ од ормара за који су се задужили родитељи 
ученика, рекла је директорица. Иначе, нове ормариће, укупно 72, 
школа у Великој Греди је добила захваљујући Покрајинском 
секретаријату за образовање. Школа је конкурисала и средстава су одобрена за куповину намештаја, у 
овом случају за ормарић. По речима директорице, захваљујући ормарићи ученици на наставу одлазе само 
са потребним књигама и прибором за час што им сигурно олакшава праћење наставе. За време одмора 
ученици треба да припреме књиге и прибор за час тако да нема превише слободног времена које не знају 
какода утроше, рекла је још директорица школе. 
 У овој школи се тренутно реализује пројекат Министарства просвете под називом „Електронски 

дневник“. У наредном периоду наставницима предстоји обука за рад у електронском дневнику, сазнали 

смо од директорице ОШ “Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди, Јасмине Родић Чоловић. 

У ШКОЛИ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ   

НОВИ ОРМАРИЋИ ЗА РАНАЦ И КЊИГЕ 

ШКОЛА У ЈЕРМЕНОВЦИМА ДОБИЛА ЛАПТОП 

ПОКЛОН ОД НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА МАЂАРА 
  
 Након велике донације која ће ових дана почети да се 
реализује у Вртићу у Јерменовцима, и школа у Јерменовцима, 
одељење ОШ “Доситеј Обрадовић“ ових дана добила је 
донацију. Реч је о рачунару који је на поклон добијен од 
Националног савета мађарске националне мањине у Србији. 
Одлуку да баш школа у Јерменовцима добије рачунар донео 
је Национални савет са жељом да рачунар буде што више у 
употреби и да наставницима и ученицима буде од користи. 
Ових дана, колективу и ученицима школе поклон је уручила 
Ана Марија Пинтер, одборник у СО Пландиште.  
               Г.Р. 

http://www.plandiste-opstina.rs
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Спортски савез општине Пландиште на самом почетку године укључио се у увек актуелну 
акцију "Лопте у школе деца то воле" и тим поводом за школску славу Основним школама у 
Пландишту, Хајдучици и Великој Греди поклонио одређени количину спортских реквизита – 
лопте за фудбал, кошарку и одбојку. 

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

траје 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    *  *  *        

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЖЕНСКОГ СПОРТА 

ОДБОЈКА СУТРА 

 Разлог окупљања великог броја дечака а пре свега 
девојчица у спортској сали у Пландишту у уторак 23. 
јануара био је реализација акције "ОДБОЈКА СУТРА". 
 Тим поводом, кроз четрдесетоминутно дружење, 
преко сто малишана из Пландишта узраста од I до IV 
разреда нестрпљиво и радознало је очекивало да се упозна 
са чарима овог изузетно популарног екипног спорта. 

Презентација одбојке за основни циљ имала је 
популаризацију одбојке кроз 
школски спорт односно женске 
одбојке као спорта уопште. 
 Свакако треба напо-
менути да ова акција, ини-
цирана од стране Одбојкашког 
клуба "Пландиште" не би била 
остварена без велике помоћи и 
максималне подршке руко-
водства ОШ "Доситеј Обра-
довић". 
 Једно је сигурно – у 
школу одбојке уписало се 14 
нових полазника а одбојка ће 
по свему судећи постати много 
популарнији спорт у нашој 
малој општини.      
                 puggia 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

УКЛАЊАЊЕ, ТРАНСПОРТ И УНИШТАВАЊЕ ЛЕШЕВА И ОТПАДА  

ЖИВОТИЊАКОГ ПОРЕКЛА 
 Oбавештавају се грађани да у 2018. години општина Пландиште организује нешкодљиво 

уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињаког порекла са јавних површина и 

од физичких лица. Ово уклањање је беспалатно и моле се грађани уколико се појави угинула 

животиња да пријаве на број телефона: 062/80 98 620, како би обавестили стручну службу и 

извршили одношење угинућа. Основни услов је да грађани имају Извештај – Потврду ветеринара о 

угинућу, пре преузимања угинућа од стране стручне службе. 


