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 ДЕЛЕГАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ГОРЊЕ АУСТРИЈЕ У ПЛАНДИШТУ  

ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА ЗА ЦРВЕНИ КРСТ ПЛАНДИШТЕ 

 Ових дана општину Пландиште 
је посетила седмочлана висока 
делегација Црвеног крста Горње 
Аустрије предвођена др Валтером 
Ајхингером, председником. Деле-
гацију су званично примили, 
председник општине, Јован Репац и 
председник СО Пландиште, Ендре 
Сабо. 
 Делагација Горње Аустрије је 
на позив ЦК Војводине са којим има 
дугогодишњу изузетно добру 
сарадњну, дошла у посету Новом 
Саду а након тога и у Пландиште због 
донације коју је поклонила Црвеном крсту 
Пландиште за потребе изграње магацина. 
Посредством Црвеног крста Војводине, Црвени 
крст Горње Аустрије је одлучио да помогне 
изградњу магацина који је преко потребан ЦК 
Пландиште за безбедно складиштење артикала 
и намирница намењених социјално угроженом 
становништву општине Пландиште. Овога пута 
донација је у износу од 6.000 евра. И општина 
Пландиште је буџетом определила одређен 
износ новчаних средстава да се магацин 
комплетно заврши. Сада, ЦК Пландиште, за 
складиштење хране и свега што стиже за даљу 
дистрибуцију користи своје просторије што 
отежава нормалан рад организације како са 
корисницима тако и са волонтерима. Мага-

цински простор површине око 50м2 значајно ће 
олакшати рад ЦК Пландиште и решити 
проблем који са којим се већ дуже време 
суочава. 
 Црвени крст Пландиште је прву донацију 
од ЦК Горње Аустије добио пре десетак година 
и она је била намењена за куповину возила. 
 У пратњи гостију из Горње Аустрије били 
су и представници ЦК Војводине, Дејан 
Укропина, председник, Бошко Митраши-
новић, секретар и Анђела Папић, стручни 
сарадник ЦК Војводине задужена за 
међународну сарадњу, заједно са представ-
ницима ЦК Пландиште, Олгом Давитковски, 
чланом Управног одбора и Радетом Митров-
ским, секретаром. 

СЛАВА ЛЕКАРА, СВЕТИ ВРАЧИ 

У ДОМУ ЗДРАВЉА У ПЛАНДИШТУ, СВЕЧАНО И РАДНО 
 
На Свете враче, Дан Светог Козме и Дамјана, у Дому здравља „1. Oктобар“ у Пландишту и 

ове године, у присуству лекара и гостију свечано обележена Слава лекара. Резидбу колача обавио 
месни парох, Недељко Јанковић а кум Славе и ове године је био директор Дома, др Драго Божић. 
И ове године, сви присутни лекари и медицинско особље било је на 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. 

Резидби колача присутвовали су и 
функционери општине Пландиште, 
председник Општине, Јован Репац са 
замеником, Гораном Доневским и заменик 
председника СО Пландиште, Владан 
Младеновић и остале званице. 
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КОЦ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ ОБЕЛЕЖИО ДАН ОСНИВАЊА 
 

УСПЕШНА САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ 
САМОУПРАВОМ 

  
 Прошле године, Културно образовни центар „Вук Караџић“ 

Пландиште је први пут обележио дан оснивања Центра и уједно 20 

година успешног рада. Жеља управе на челу са директором Мирославом 

Петровићем јесте да обележевање Дана Центра постане традиција.  

 Ове године је поводом Дана Центра, у све три основне школе са 

територије општине Пландиште играна дечија представа под називом 

„Несташни Ћира“. Представу је играла позоришна група СПОТ 

(Самостална позоришна трупа) из Новог Сада са глумцима Јовицом 

Јашин, Сањом Ристић Крајинов и Марком Савковићем. 

 Ове године, поводом Дана КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште, 

директор је Општини Пландиште уручио плакету у знак захвалности за 

подршку у раду и активностима и изузетно добру сарадњу. Плакету је 

примио председник Општине, Јован Репац. 

 На последњој седници Општинског већа 
општине Пландиште којом је председавао 
председник Општине, Јован Репац већници су 
прво утврђивали Предлог Статута општине 
Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да због 
доношења новог Закона о локалној самоуправи 
обавезују јединице локалне самоуправе да ускладе 
своје Стауте и друге опште акте са овим Законом, 
најкасније девет месеци од ступања на снагу овог 
Закона. Назначајније измене у новом Статуту 
односе се на број већника и број одборника који ће 
убудуће бити мањи, сразмерно броју становника 
општине Пландиште. 
 Након тога, већници су усвојили Закључка 
о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету 
oпштине Пландиште за 2018. годину за период 
јануар-септембар 2018. године. На дневном реду 
90. седнице Општинског већа већници су утврдили 
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
буџету oпштине Пландиште за 2018. годину (трећи 
допунски буџет). У оквиру ове тачке је речено да се 
Трећи допунски буџет општине Пландиште за 2018. 
годину планира на нижем нивоу од Другог, због 
прерасподеле апропријација и нереализованих 
инфраструктурних пројеката као што су: изградња 
капеле у Великом Гају, санација коловоза у улици 
Војвођанска од Хајдук Вељкове до канала у 
Пландишту и апропријације, мере активне 
политике запошљавања коју финансира 
Национална служба за запошљавње. 
 Већници су усвојили и Предлог Одлуке о 
обављању делатности зоохигијене, Предлог Одлуке 
о улицама, општинским и некатегорисаним 
путевима на територији општине Пландиште и 
Предлог Одлуке о градском и приградском превозу 
путника на територији општине Пландиште. Овим 
предлозима Одлука дефинише се преузеће које је у 
складу са законом регистровано и лиценцирано за 
обављање делатности зоохигијене са којим ће 
општина Пландиште закључити уговор, уређује се 

управљање, одржавање, заштита и развој улица, 
општинских и некатегорисаних путева на 
територији општине Пландиште и прописује се 
начин обављања градског и приградског превоза 
путника на територији општине Пландиште унутар 
насељеног места или између два или више 
насељених. Већници су на поседњој седници 
разматрали и утврдили Предлог Одлуке о 
утврђивању урбанистичких зона обавезног 
инвестиционог одржавања и унапређења својства 
зграде и зона обавезног одржавања спољног 
изгледа зграде као и Предлог Решења о давању 
сагласности на Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о 
ценама комуналних услуга. Утврђен је и Предлога 
Решења о именовању Општинског савета родитеља 
општине Пландиште. На дневном реду 90. седнице 
Општинског већа усвојени су и предлози Решења о 
давању сагласности на Правилник о пружању 
услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“, Решења 
о давању сагласности на Правилник о нормативима 
и стандардима за обављање послова помоћи у кући, 
критеријумима и мерилима за утврђивање цене 
услуга и учешћу корисника и његових сродника у 
трошковима помоћи у кући који је донела 
Општинска управа општине Пландиште, Решења о 
давању сагласности на Правилник о нормативима и 
стандардима за обављање послова помоћи у кући, 
критеријумима и мерилима за утврђивање цене 
услуга и учешћу корисника и његових сродника у 
трошковима помоћи у кући који је донела 
Екуменска хуманитарна организација из Новог 
Сада, Решења о давању сагласности на Одлуку о 
утврђивању економске цене услуге „Помоћ у кући“ 
и Решења о образовању Координационе комисије 
за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности општине 
Пландиште. 

Претпоследња и последња тачка су били 
захтеви и молбе грађана, удружења и других 
правних лица а након тога и  текућа питања. 

90. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСКОРО НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ 
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ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
УСПЕШАН ПРВИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА 
 
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 за Јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини у општини Пландиште, уз сагласност ресорног министараства, у 
Општинској управи Пландиште су се спровели сви законски поступци и све радње које су претходиле 
лицитацији. Прву круг давања у закуп обрадивог земљишта у државној својини одржан је од 13.11.2018. 
године до 16.11.2018. године. У овом кругу предмет лицитације је било 9.917 хектара земље у државној 
својини, односно 818 лицитационих јединица. Међу понуђеним парцелама су и пашњаци и утрине које, 
већ годинама, пољопривредници али и сточари не лицитирају као и парцела које се дају у закуп за 
подизање засада воћа. По речима члана Стручне комисије, Милана Тркуље, у првом кругу лицитације 
укупно је било 1.100 појединачних уплата. Излцитирано је 509 лицитационих јединица и скоро 90% 
земље. Тачан податак о броју хектара Комисија још нема јер се подаци обрађују. На лицитацији обрадивог 
земљишта у државној својини у општини Пландиште радиће Стручна комисија у саставу: Светлана 
Лазаревић, председница и чланови: Александра Одавић Мак, Милан Тркуља, Зоран Брдар, 
Мирослав Петровић, Љубомир Стефановић, Александар Величковски, Мирјан Грбић и Зоран 
Петковић. 

“СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА” У ШКОЛИ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ 
"БАКО И ДЕКО СТИЖЕМ ВАМ У ЗАГРЉАЈ" 
 
Акција „Сунчана јесен живота“, посвећена особама трећег доба, у 

целој се Србији организује већ више од две деценије. Црвени Крст 
Пландиште ову акцију дуго година, успешно реализује са ОШ „Јован 
Стерија Поповић“ из Велике Греде. Тако је било и ове године. Под слоганом 
"Бако и деко стижем Вам у загрљај" у школи је организована Креативна 
радионица за аранжирање икебана од јесењих плодова. Учесници радионице 
били су малишани из вртића, предшколци и ученици од 1. до 4. разреда 
заједно са својим бакам и декама. Након што су радови завршени, у холу 
школе су били изложени заједно са ликовним и литерарним радовима 
ученика посвећени бакама и декама.У другом делу радионице учествовали 
су искључиво ученици који су извели приредбу за своје баке и деке. Пошто 
је Креативна радионица акције „Сунчана јесен живота“ одржана у дану када 
се обележава Међународни дан толеранције, у ОШ “Јован Стерија Поповић“ 
је тога дана одржана и радионица на тему толеранције. 

САРАДЊА СА САВЕЗОМ СРБА У РУМУНИЈИ 
  
 Делегација општине Пландиште, заменик 
председника СО Пландиште Владан Младеновић 
и директор КОЦ-а "Вук Караџић" Пландиште, 
Мирослав Петровић, 07.11.2018. године посетила 
је Генерални конзулат Републике Србије у 
Темишвару на позив Генералног конзула, његове 
екселенције Владана Тадића. Састанку је 
присуствовао и представник Савеза срба у 
Румунији, Марко Аџић који је са директором КОЦ-
а договарао културну сарадњу за наредни период 
иза које стоји генерални конзулат РС. Тема 
разговора била је могућа размена позоришних 
представа као и рад на заједничким пројектима 
финсираних из фондова ЕУ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА  

 
Ових дана (09.11.2018. године), КОЦ "Вук 

Караџић" Пландиште посетила је представница 
Едукативног центра "Магнет Хоусе" из Великог 
Гаја, Јелена Ристић Бероња и сарадник из 
Италије. О центру је рекла да је „Магнет Хоусе“ 
центар по мери неформалног образовања, 
осмишљен од стране људи из цивилног сектора. 
Намењен је организацијама цивилног друштва и 
компанијама које одговорно послују према 
друштву. „Магнет Хоусе“ окупља људе који верују 
у бесплатно образовање ван школе, доступно 
свима, у учење из искуства и током целог живота и 
развој целог друштва. Разговарано је о сарадњи 
центра и КОЦ-а по основу унапређења туристичке 
посете општини Пландиште из разлога што ће 
Центар у наредном периоду доводитии велики број 
страних туриста у Велики Гај на семинаре и 
едукације, што ће нам омогућити да презентујемо 
туристичке капацитете наше општине странцима - 
изјавио је Мирослав Петровић, директор КОЦ-а. 

 
ОБЕЛЕЖЕН ДАН КОЦ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

 
 Ове године је поводом Дана Културно 
образовног центра “Вук Караџић“ у све три основне 
школе са територије општине Пландиште, у 
организацији КОЦ-а играна дечија представа под 
називом „Несташни Ћира“. Представу је играла 
позоришна група СПОТ (Самостална позоришна 
трупа) из Новог Сада са глумцима Јовицом Јашин, 
Сањом Ристић Крајинов и Марком Савковићем. 

АКТИВНОСТИ КОЦ ”ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНИШТЕ 
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* * БЛИЦ ВЕСТИ * * * БЛИЦ ВЕСТИ * * * БЛИЦ ВЕСТИ * * * БЛИЦ ВЕСТИ * *  
 

У складу са календаром школско-спортских такмичења 14. и 15. новембра у организацији ССО 
Пландиште и ССО Алибунар одржана су Окружна првенства у Футсалу. У конкуренцији четири најбоље 
Основне школе са територије Јужног Баната у женској категорији највише успеха имале су представнице 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Пландишта. Друго место припало је ОШ „Маршал Тито“ – Падина док су 
треће место заузеле пионирке ОШ „Свети Сава“ из Панчева. Освајањем првог места Пландиштанке су 
избориле пласман на Међуокружно првенство које ће се одржати 21. новембра у Београду и на тај начин 
наставили сјајан низ резултата у овој спортској дисциплини. 

* 
 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 

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

О Д Б О Ј К А 
II Војвођанска лига - Јужни Банат/сениорке 

 
01.12.2018. 17:00h Пландиште:   Пландиште – БНС (Банатско Ново Село) 

22.12.2018. 17:00h Пландиште:   Пландиште – Раднички (Ковин) 

 Новембар месец у општини Пландиште 
свакако је обележила Спортско-рекреативна 
манифестација под називом "Спортски дан жена". 
Организатор ове несвакидашње спортске приредбе 
био је Спортски савез општине Пландиште уз 
несебичан допринос Дома "1. Октобар" Стари Лец. 
 Спортски савез општине Пландиште 
последњих година доста улаже у рекреативни 
спорт и промовисање здравих стилова живота. У 
прилог томе иде констатација да је почетком овог 
месеца по јубиларни десети пут заредом 
организована традиционална спортско-рекреативна 
манифестација под називом "Спортски дан жена".  
 Припаднице лепшег пола одмеравале су своје 
спортске вештине али и добро забавиле кроз 3 
такмичарске дисциплине (одбојка, навлачење 
конопца, пикадо). Надметањем у пикаду у којем је 
учествовало 16 екипа односно 48 такмичарки 
завршен је такмичарски део програма. Иако је 
резултат био у другом плану и упркос чињеници да 
су самим учешћем сви победници, треба 
напоменути да су прво место поделили трочлани 
састави Актива жена инвалида и Спортског савеза 
Пландиште. У одбојци је славио тим Спортског 
савеза Пландиште док је у надвлачењу конопца, 
екипа Дома "1. Октобар" потврдила своју 
дугогодишњу доминацију.  
 Остаје нада да ова манифестација женској 
популацији неће бити једини повод за слична 
спортска окупљања.                        puggia 

 У складу са 
календаром школско-
спортских такмичења 
у понедељак 5-ог XI 
одржано је Окружно 
такмичење у пли-
вању. Нашу општину 
више него успешно 
представљале су че-
тири ученице ОШ 
"Доситеј Обрадовић" 
из Пландишта: 
Марија Бекић, 
Анђела Латковић, 
Сара Јеленић и 
Милица Бекић у пратњи професора физичког 
васпитања Јована Ивашковића. 
 Остварени су заиста неочекивани резултати, 
поготово ако се узме у обзир чињеница да је ово 

дебитантски наступ ученика 
Пландиштанске школе у овој 
спортској дисциплини, а 
права сензација је прво место 
Милице Бекић у категорији 5
-их разреда у пливању 
прсним стилом. Овим 
сјајним резултатом Милица 
је изборила пласман на 
Државно првенство које ће 
се одржати 05.12.2018. у 
Крагујевцу. 
 Наведено такмичење 
одржано је на затвореном 
базену СЦ "Стрелиште" а 
одличан организатор истог 
био је Савез за школски 
спорт Панчева.             
           puggia 

С П О Р Т С К И  Д А Н  Ж Е Н А 
ШКОЛСКИ СПОРТОВИ 

П  Л  И  В  А  Њ  Е 


