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Последњег дана маја ове године 
председник Општине Пландиште, Јован Репац 
уручио је најбољим студентима Уговоре о 
додели новчаних награда. Општина Пландиште 
је и ове године за школску 2019/2020 наградила 
студенте са просеком преко 8,5 који студирају 
на основним студијама државних факултета или 
су на мастер и докторским студијама. Ове 
године услов за добијање новчане награде коју 
додељује Општина, стекло је укупно 29 
студената, 4 на постдипломским студијама и 25 
на основним студијама. Ове године су то, на 
Мастер студијма: Мари Перић, Милица 
Пејовић и Марина Гајта из Маргите и Нина 
Тасевски из Пландишта. На Основним 
студијама: Сања Жигић и Тијана Џодан из 
Велике Греде, Миљана Белић из Великог 
Гаја, Јелена Стојановић из Јерменоваца, 
Даница Тишма из Милетићева, Анела 
Храшко, Алекса Гојковић и Ивана Малијар 
из Хајдучице и Теодора Деспотовски, Тамара 
Нехез, Иван Јовановић, Драгана Царевић, 
Јелена Стефановски, Александра Батиновић, 
Невена Гроздановски, Ања Милевски, 
Милица Павловски, Љиљана Бајић, Елена 
Стојковски, Милана Мајсторовић, Драгана 
Булајић, Нађа Ћорда, Василије Илић, Ема 
Течи и Жељана Вишић из Пландишта. 
 Председник општине је у присуству свог 
помоћника за локлано-екомомдки развој, 
Душана Ћурчича, начелнице Одељења за 
друштвене делатности и послове органа 
Општине, Магдалена Тошић као и 
координатора Канцеларије за младе, 
Драгослава Аврамовића, уручио присутним 
студентима Решења о добијању новчане награде 
за постигнут успех која је ове године у висини 

од 50.000,00 динара. Том приликом је поздравио 
све присутне и студенте похвалио за изузетне 
постигуте успехе. Председник овим поводом 
рекао да из године у годину Општина има све 
више студената који имају просек изнад 8,5. 

- Ми смо донели ову Одлуку иако је то 
испод републичког просека, да би што више 
студената мотивисали и да би они схватили 
колико је битно да кроз рад и труд постају бољи 
људи а да морају да се оправдају својим 
родитељима за све оно што они чине, тако да 
мислим да ће им ова помоћ много значити. 
Студенти који су потписали решење ће већ у 
току дана, најкасније у понедељак добити 
50.000 динара - рекаоје председник Општине, 
Јован Рeпац. 
 Председник је говорио и осталим 
подстицајима за студенте који први пут уписују 
факултете. Они су, ове године добили помоћ за 
студирање у износу од 70.000,00 динара.  

МЛАДИ ИМАЈУ БУДУЋНОСТ У 
ОПШТИНИ 

 
Будућност ових младих је јако добра. Локална 
самоуправа је у протекле 4 године урадила много 
ствари. Имамо најсвременији Дома здравља који 
је Канцеларија за јавна улагања, испред Владе 
Републике Србије, финансирала од темеља до 
крова. Имамо реновирану школу, од темеља до 
крова у Пландишту, сада и у Великом Гају а након 
тога крећемо са реновирањем школе и у Маргити. 
Све то захваљујући помоћи државе, АП Војводине 
и нас са локала који смо успели да подигнемо 
квалитет тих установа да буду као што је то 
прописано за 21. век и да се и ми не постидимо 
када одемо у Дом здравља. А управо су то радна 
места наших будућих лекара, односно студената 
који ће завршити своје студије и надамо се доћи 
овде да раде, рекао је Јован Репац, председник 
Општине. 
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Предшколска установа „Срећно детињство“ 

Пландиште са радом је почела како је и било 

препоручено од ресорног министраства, у другој 

недељи маја. У понедељак 11. маја, врата 

централног објекта ове установе била су отворене и 

објекат је био спреман за рад за сву децу која су 

испуњавала одређене услове које је поставило 

Министраство. По речима Лије Скумпија, 

директорице предшколске установе, запослени су 

испоштовали смо све инструкције Министарства 

здравља и Министраства просвете, науке и 

технолошког развоја о припремању објекта за 

пријем уписане деце у време трајања Ковида - 19, 

спроводећи све мере превенције, заштите и 

сузбијања ширења епидемије. Директорица је је 

рекла да су обезбедили довољне количине личне 

заштитне опреме за запослене у сарадњи са 

Кризним штабом Локалне самоуправе, као и 

средства за дезинфекцију и личну хигијену. 

Такође, на улазу у објекат налази се 

дезобаријера (сунђер натопљен дезинфекционим 

средством) као и дозер са средством за 

дезинфекцију руку на бази алкохола. Објекат је 

очишћен и дезинфикован као и све дечије играчке 

од стране нашег особља а у сарадњи са Заводом за 

јавно здравље Панчево, дезинфикован је цео 

објекат. Да би се деца примила у објекат родитељ је 

у обавези да има маску и да акохолом дезинфикује 

руке не улазу и да се ради бесконтактно мерење 

температуре родитеља и деце на самом улазу у 

објекат. Што се тиче запослених, цео колектив је 

тестиран на COVID - 19 и сви резултаи су 

негативни, сви запослени раде са маскама и 

руквицама а сестра на пријему има и визир. 

За родитеље су важећа следећа упутства: 

1. Да је пријем детета у установу могућ само уз 

потврду од стране послодавца и уз потврду од 

педијатра да је дете здраво, не старије од 7 дана. У 

свим другим ситуацијама, препоручује се да дете 

остане код куће. 2. Ако је неко дете са кијавицом, 

ако кашље, то дете неће бити примљено у вртић. 3. 

Родитељи и други законски заступници при 

довоћењу деце или одласком из устснове, морају 

задржавати међусобну дистанцу од 2 м, односно, 

додводе их само до дезобаријере а чекају их испред 

објекта. 4. Прилком предаје, детету се мери 

температура након чега дете прима васпитач или 

медицинска сестра – васпитач који га спрема, 

одводи до радне собе где је други васпитач. 

Рад у Предшколској установи се одвија 

тако што се: 1. Групе се формирају са смањеним 

бројем деце, до 10 деце. 2. Свакодневно, пре 

усласка деце у раду собу, обавезно је проветравање 

просторија, детаљно чишћење и дезинфиковање 

просторија, прибора и играчака. 3. Потребно је 

децу упућивати на оржавању физичког размака, уз 

објашњења која су им прихватљива, кроз игру у 

зависно од узраста. 4. Деца се не смеју мешати као 

и васпитачи из различитих васпитних група у истом 

простору. 5. Препоручује се боравак и игра деце у 

дворишту али да то буде тако организовано да не 

дође до мешања деце других васпитних фрупа. 6. 

Оброци се носе по собама. 7. Забрањено је до 

даљњег органозовање већих окупљања у објекту 

(приредбе, прославе, позоришне представе). 8. У 

Вртићу се не смеју се користити клима уређаји и 9. 

Ако се у Вртићу деси да неко дете добије 

температуру, оно се одмах изолује у болесничку тј. 

изолациону собу где ће са њим бити васпитач док 

не стигне родитељ. У установи се не користе меке 

играчке због дезинфекције. 

За све време трајања пандемије корона 

вирусом, све до 30.05.2020. године када је министар 

прогласио крај школске године, наставно особље је 

у Вртићу у Пландишту радило on-line активности 

што је код родитеља и деце наишло на позитивне 

реакције. Оn-line настава је обављена преко вибер 

група за сарадњу васпитача и родитеља.    

       Г.Р. 

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ 

  РАДИ ПО ПРЕПОРУКАМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА 
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ИЗВЕШТАЈ СА 36. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 
 

Крајем маја (27.05.2020.) је одржана 36. 
седница Скупштине општине Пландиште. На 
дневном реду седнице којом је председавао Ендре 
Сабо, председник СО Пландиште биле су укупно 4 
тачке. Седници је присуствовало 17 од 23 
одборника колико их броји овај сазив. Одборници 
су прво разматрати и усвојили Одлуку о изменама 
и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште 
за 2020. годину (Други допунски буџет). 
Известилац по овој тачки је рекао да је до измене 
дошло због прилива средстава на одређеним 
апропријацијама где је у време планирања буџета 
планиран мањи износ средстава. Највећи прилив 
средстава, чак 40% био је из трансфера које 
Општина добија са виших нивоа власти, из 
Покрајине и Републике. Овом Одлуком износ 
буџета од 649.123.898,00 динара замењује се новим 
износом од 663.182.464,00 динара. Другим 
ребалансом је између осталог планирана изградња 
капеле у Маргити, доградња и реконструкција 
месног гробља у Пландишту, прва фаза и Радови на 
санацији чворишта на водоводној мрежи у 
Хајдучици. 
 Одборници су на 36. седници СО 
Пландиште једногласно донели и Одлуку о улагању 
непокретности у јавној својини општине 
Пландиште и повећању основног капитала Јавног 
предузећа „Полет“ Пландиште. Известилац по овој 
тачки је рекао да је разлог за доношење ове Одлуке 
је повећање основног капитала Јавног предузећа 
„Полет“ Пландиште и удела Општине Пландиште 
као оснивача. Основни капитал је увећан 
неновчаним улагањем. Након тога, донета је 
Одлука о измени Оснивачког акта Јавног предузећа 
„Полет“ Пландиште због повећања основног 
капитала ЈП „Полет“ Пландиште који сада износи 
37 милиона динара. Последња тачка била су 
Одборничка питања. 

Седници су присуствовали и Јован Репац и 
Горан Доневски, председник Општине и заменик 
председника. Председник Општине је овом 
приликом изјавио да је 36. седница СО Пландиште 
највероватније последња седница у овом сазиву. 

- Очекују нас избори а самим тим је број 
одборника смањен, убудуће се Скупштина општине 
Пландиште бројати 19 одборника не 23 као до сада. 
Оно што је битно код Другог ребаланса је да ми 
настављамо да радимо даље без обзира да ли су 
избори или не и грађани не сме да трпе, битно је да 
одборници као и већници одговрни и да долазе на 
скупштине, односно седнице и да доносе одлуке. 
На жалост, COVID 19 није заобишао ни нашу 
Општину али могу да кажем да смо добро прошли 
имајући у виду како је било у многим, другим 
општинама. Ми смо преко Штаба за ванредне 
ситуације, из сталне буџетске резерве издвојили 
одређена средства за набавку средстава за заштиту 
и хигијенау. Имали смо и помоћ државе, преко 3 
милиона динара што је такође утицало да се буџет 
коригује. То је оно чиме можемо да се поносимо. 
Иначе, настављамо даље са радом – рекао је 
председник општине Пландиште, Јован Репац. 

МАЈСКА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА 

КРВИ У ПЛАНДИШТУ 

ИЗУЗЕТАН ОДЗИВ ДАВАЛАЦА 
 

Друга овогодишња акција добровољног 

давања крви била је 26.05.2020. године. По речима 

секретара ЦК Пландиште, Радета Митровског, 

акцији се oвога пута одазвало 75 давалаца од којих  

је крв дало 69, од тога 16 жена. Прводавалаца је у 

овој акцији било 8, 2 мушкарца и 6 жена. 

Од септембра 2018. године, Акцију 

добровољног давања крви у Пландишту организује 

Црвени крст Пландиште заједно са Заводом за 

трансфузију крви Војводине. До тада, 28 година 

непрекидно, Акцију су радили Црвени крст 

Пландиште и Институт за трансфузију крви Србије. 

И овога пута регистрован је долазак младих, још 

увек не како би организатори желели али број 

младих који постају даваоци охрабрује. Захваљујући 

доброј организацији и смерницама волонтера 

Црвеног крста, грађани су одржавали социјалну 

дистанцу и при том су користили дезинфекциона 

средства и заштитне маске. Мајској акцији 

добровољног давања крви у Пландишту 

прикључили су се и представници локалне 

самоуправе општине Пландиште, на челу са 

председником општине Јованом Репцом и 

помоћником Душаном Ћурчићем, радници ЈП 

„Полет“ Пландиште, запослени у Дому здравља 

Пландиште који су после дужег времена 

организовано дошли да дају крв као и чланови ОО 

Српске напредне странке Пландиште. 

 - Сматрам да је ово одлична прилика да 

покажемо колико смо хумани, колико желимо и 

можемо да помогнемо онима којима је та помоћ 

најпотребнија. Грађани општине Пландиште су 

показали велику друштвену одговорност на шта 

сам врло поносан. Оно чиме можемо да се 

похвалимо је да у Општини Пландиште имамо 

велики проценат добровољних давалаца крви, 

што се може видети и по одзиву сваки пут када 

се ова акција организује. Чињеница да наших пар 

минута значи нечији живот је довољан разлог да 

се грађани одазивају у великом броју, изјавио је 

председник Општине Пландиште Јован Репац. 
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На основу Закона о локалној самоуправи, Закона о удружењима, Уредбе о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 

удружења, Статута општине Пландиште, Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину, 

Правилника о финансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног 

друштва на подручју општине Пландиште,  Председник општине Пландиште, расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА  

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

Општи циљ Конкурса је успостављање и унапређивање цивилног дијалога. 

 

Основни услови Конкурса: 

На конкурсу може да учествује Организација цивилног друштва чији су циљеви и активности 

усмерен на остваривање јавног интереса: 

- која је регистрована у складу са Законом о удружењима, која је регистрована на територији 

општине Пландиште, односно има седиште на територији општине Пландиште или огранак, и делују на 

подручју општине Пландиште као општинске, међуопштинске или републичке организације; 

- која је директно одговорна за припрему и извођење програма;  

- која је поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са Уговором о 

реализовању програма/пројекта, уколико је била носилац програма/пројекта претходне године, и ако су 

остварени очекивани резултати реализације програма/пројекта, то јест оно које је поднело годишњи 

финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; 

- која није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања 

делатности;  

- која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања. 

 

 Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката Организација цивилног 

друштва, из буџета општине Пландиште за 2020. годину, износи 3.340.000,00 динара. 

 

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2020. године. 

 

Пројекти/програми се морају реализовати претежно на територији општине Пландиште. 

 

Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне 

документације. 

 

Комплетна конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације општине 

Пландиште (www.opstina-plandiste.rs/konkursi). 

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА“, на адресу Општинска управа Општине Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 

26360 Пландиште, поштом или лично у Услужном центру општине Пландиште (пријемна канцеларија у 

дворишној згради општине).  

 

ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ОБЛАСТ ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВА ПОДНОСИ. 

Додатне информације у вези Јавног конкурса могу се добити на телефон број 013/861-033. 

Рок за подношење пријава је од 20.05.2020.године до 19.06.2020.године. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 401-71/2020-II 

Дана: 20.05.2020. године                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

П Л А Н Д И Ш Т Е                                    Јован Репац, мастер економиста с.р. 

http://www.opstina-plandiste.rs/konkursi


На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/2020, 16/2020 – аутентично 

тумачење и 68/2020), Општинска изборна комисија општине Пландиште, на 

седници одржаној __. ___. 2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ   

 

 Утврђује се збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине 

општине Пландиште, на изборима расписаним за 21.06.2020. године, и то: 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 
 (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 Кандидати на изборној листи су: 

 

 1) ЈОВАН РЕПАЦ  1988  МАСТЕР ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 2) ЕНДРЕ САБО  1979  МАСТЕР ИНЖЕЊЕР  

МЕНАЏМЕНТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 
 (место пребивалишта) 

  

 3) ГОРАН ДОНЕВСКИ  1978  ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 4) АДРИАНА МИКША  1981  ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 5) НАДЕЖДА МИЛАНОВИЋ  1959  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

  

 6) ДУШАН ЋУРЧИЋ  1971  СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МИЛЕТИЋЕВО 

 (место пребивалишта) 

  

 7) АНЂЕЛКО МИШЕЉИЋ  1957  ПОШТАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРГИТА 

 (место пребивалишта) 

 

8) ГОРАН МИКУЛИЋ  1965  ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

9) АНА МАРИЈА ПИНТЕР  1982  ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ  

 (место пребивалишта) 

  

10) БИЉАНА МАКСИМОВСКИ  1981  ЛАБОРАНТСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ХАЈДУЧИЦА 

 (место пребивалишта) 

  

11) ДЕЈАН БОРИСАВЉЕВИЋ  1989  МАСТЕР  ИНЖЕЊЕР 

ИНДУСТРИЈСКОГ 

ИНЖЕЊЕРСТВА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

12) ВЛАДАН МЛАДЕНОВИЋ  1971  ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

13) ЖЕЉКО ЈАКОВОВИЋ  1970  ПОЉОПРИВРЕДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКИ ГАЈ 

 (место пребивалишта) 

  

14) МАНУЕЛА КОРЊА  1970  ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 БАРИЦЕ 

 (место пребивалишта) 

  

15) ОЛИНА РОДИЋ  1966  ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

  

16) СТРАХИЊА БРЕКИЋ  1990  ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

17) МИЛКА БУЋИНАЦ  1950  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 

 

 

18) ЉУБОМИР РАКИЋ  1989  СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ 

ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА 

18) ЉУБОМИР РАКИЋ  1989  СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ 

ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 КУПИНИК 

 (место пребивалишта) 

  

19) ЕЛА НАЂ  1999  ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 

 

2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ 
 (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 Кандидати на изборној листи су: 

 

 1) МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ  1980  ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР 

МЕНАЏМЕНТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 2) САВА САВКОВ  1961  ДИПЛОМИРАНИ ВЕТЕРИНАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 3) ТАЊА ПЕТРОВИЋ  1988  МАТУРАНТ ГИМНАЗИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 4) ВЛАДАНА ИЛИЈЕВСКИ  2000  ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 5) МИХАЈ МИКША  1962  ДИПЛ. ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ 

НАСТАВЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРГИТА 

 (место пребивалишта) 

  

 6) АНДРЕА ЧИКАРА  1991  ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 7) МИЛОРАД СТОИЛКОВСКИ  1966  ИНЖЕЊЕР ПРЕХРАМБЕНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 8) БРАНКА МИЈАИЛОВИЋ  1979  СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР 

ПРЕХРАМБЕНЕ И ХЕМИЈСКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ДУЖИНЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 9) ДУШАН ЈОКСОВИЋ  1955  ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

 

10) НЕВЕНА РАЈТЕР  1992  ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

  

11) ДАНИЈЕЛ СТОИЉКОВИЋ  1975  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

12) СЛАЂАНА МИЈАИЛОВИЋ  1985  ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ДУЖИНЕ 

 (место пребивалишта) 

  

13) ДУШАН ДОНЕВСКИ  1954  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

14) ВЕСНА ЦЕСНАК  1967  ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

15) СЛАВИЦА БАКИЋ  1981  ДИПЛОМИРАНИ ВАСПИТАЧ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКИ ГАЈ 

 (место пребивалишта) 

  

16) БИЉАНА НИКШИЋ  1985  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 КУПИНИК 

 (место пребивалишта) 

  

17) МИОДРАГ РИСТИЋ  1961  ПОЉОПРИВРЕДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКИ ГАЈ 

 (место пребивалишта) 

  

18) ДЕЈАН ТОМИЋ  1977  ПОЉОПРИВРЕДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 БАРИЦЕ 

 (место пребивалишта) 

  

19) НИКОЛА ВУЧКОВИЋ  1948  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

 

С Т Р А Н А  5  



3. ЗА БОЉУ ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ-АДВОКАТ ЛУКИЋ ДАНИЛО 
 (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 Кандидати на изборној листи су: 

 

 1) ДАНИЛО ЛУКИЋ  1976  ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 2) ДРАГАНА ЛУКИЋ 

ЦВЕТАНОВИЋ 

 1977  ПРАВНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 3) СТРАХИЊА БАТИНИЋ  1999  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 4) МИЛАН СТОИЛКОВСКИ  1988  ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 5) ВЕРА САЛАПУРА  1963  ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 6) РАДОВАН КОРУГА  1987  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

  

 7) ЛАЗАР ТРАЈКОВСКИ  1963  ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРГИТА 

 (место пребивалишта) 

  

 8) ДАЛИБОР ТРЕНКОВСКИ  1976  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 9) ЛАУРА МАМУЗИЋ  1997  ЕКОЛОГ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 10) ГАБРИЈЕЛА ТОШЕВСКИ  1977  НЕГОВАТЕЉИЦА 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 СТАРИ ЛЕЦ 

 (место пребивалишта) 

 

11) СТЕФАН КЕРКЕЗ  1994  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МИЛЕТИЋЕВО 

 (место пребивалишта) 

  

12) МИЛАН РОНЧЕВИЋ  1992  КОМПИЈУТЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 МАРКОВИЋЕВО 

 (место пребивалишта) 

  

13) ПАЉО ВАРГА  1963  ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ХАЈДУЧИЦА 

 (место пребивалишта) 

  

14) ДРАГАНА РАДОШЕВИЋ  1986  ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

15) МАРИЈА ТОТ-ЧЕКЕ  1962  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 

  

16) ДОРИНЕЛ МИКША  1985  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 БАРИЦЕ 

 (место пребивалишта) 

  

17) ЈОЖЕФ ХУСКА  1993  ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 

  

18) НАТАША МИТОВ  1971  ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

19) САЊА РАМОВИЋ  1992  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

 

4. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
 (назив изборне листе и име и презиме носиоца изборне листе ако је одређен) 

 Кандидати на изборној листи су: 

 

 1) МИЛЕНКО ГЕРМАНАЦ  1959  МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 2) СВЕТЛАНА ПЕШЕВСКИ  1972  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

  

 3) АЛЕКСАНДАР ЛАЗОВИЋ  1973  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ЈЕРМЕНОВЦИ 

 (место пребивалишта) 

  

 4) ЗОРИЦА ГЕРМАНАЦ  1989  НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 5) ПРЕДРАГ ОПАЧИЋ  1980  ВОЗАЧ - ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

  

 6) САВО КОЗИЋ  1951  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 7) ЉУБОМИР СТОЈИЋ  1950  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 8) САЊА АНГЕЛОВ ЋАЛИЋ  1977  ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

 9) МИОДРАГ ВАРИЋАК  1950  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 СТАРИ ЛЕЦ 

 (место пребивалишта) 

  

 10) МАРИЈАНА ПОПАДИЋ  1988  ТРГОВАЦ 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ВЕЛИКА ГРЕДА 

 (место пребивалишта) 

 

11) ГОРИЦА ЂОРЂЕВИЋ  1960  ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

  

12) ДУШКО ГВОЗДЕНОВ  1976  РАДНИК 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 СТАРИ ЛЕЦ 

 (место пребивалишта) 

  

13) МИРА ЈАВОРИНА  1948  ПЕНЗИОНЕР 

 (име и презиме)  (година рођења)  (занимање) 

 ПЛАНДИШТЕ 

 (место пребивалишта) 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

Скупштина Општине 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Број: 016-97/2020-I 

Дана: 08.06.2020. године 

Пландиште 

 

    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

       Игор Ђорђевски, дипл.правник с.р. 
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С Т Р А Н А  7  

 На основу Закона о локалној самоуправи, Закона о удружењима, Закона о црквама и верским 

заједницама, Статута општине Пландиште, Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину, 

Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским и Пословника Општинског 

већа општине Пландиште, Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 

15.05.2020.године, расписује 
 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Средства намењена овим Конкурсом могу да се користе за реализацију пројеката из следећих 

области: 
 

1) адаптација, реконструкција или инвестиционо и текуће одржавање цркава, верских објеката и 

парохијских домова; 

2) набавка и заштита црквених реликвија; 

3) обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене/

верске заједнице; 

4) организовање посета другим црквеним/верским заједницама; 

5) организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу. 

 

Износ средстава који се расподељује у 2020. години из буџета општине Пландиште износи 

3.000.000,000 динара. 

 

Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу. 

 

Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од 

оштећења која могу настати у транспорту. Може се доставити: 

- лично, у услужном центру општине Пландиште, сваким радним даном од 7 до 15 

часова; 

- поштом, на адресу: општина Пландиште, Комисији за доделу средстава верским заједницама, 

Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, са назнаком „Пријава на Конкурс за доделу средстава црквама 

и верским заједницама у 2020. години“. 

 

На полеђини коверте обавезно навести податке о подносиоцу пријаве. 

 

Рок за подношење пријава је од 18.05.2020. године до 15.06.2020. године. 

 

Конкурс се објављује на интернет страници општине (www.opstina-plandiste.rs/konkursi) где се 

може преузети у целости са свом потребном конкурсном документацијом и на огласној табли општине 

Пландиште. 

 

Комисија ће, у сарадњи са Одељењем за друштвене деланости и послове органе општине, 

организовати ИНФО ДАН, где ће бити представљен Конкурс и објашњен начин попуњавања образаца.  

 

Додатне информације се могу добити на телефон број 013/861033. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 401-69/2020-III                 

Дана: 15.05.2020. године        

П Л А Н Д И Ш Т Е   

                 ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                  Јован Репац, мастер економиста, с.р.  

http://www.opstina-plandiste.rs/konkursi
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ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

Јавно Предузеће „ПОЛЕТ“ Пландиште потрудило се да у протеклом периоду грађанима општине 

реализује све комуналне услуге. 

Поред редовних послова, као што је дистрибуција земног гаса, воде и одношења безопасног 

отпада, ту су и сезонски послови: одржавања јавних зелених површина, очување паркова, гробља у свим 

насељеним местима, кошење банкина поред локалних путева, одржавање старе канализације у Пландишту 

и Хајдучици, уклањање дивљих депонија у свим МЗ општине, зимско одржавање локалних путева и сви 

други комунални послови по препоруци Локалне самоуправе Пландиште, која је све време пружала како 

логистичку тако и финансијску помоћ. С обзиром на све ово, наше становништво није било изложено 

додатним трошковима. Такође, Општина Пландиште је помогла да сваку МЗ обезбеди резервном пумпом 

за пијаћу воду, што омогућава да ни једна МЗ не остане без воде дуже од неколико сати. 

Трошкове свих наведених услуга покрива Општина Пландиште па је ЈП ПОЛЕТ уз такву подршку 

успео да за протеклих неколико година обнови радну опрему и „обогати” возни парк. Поред четри нова 

теренска возила набављен је и велики мерцедес камион за смеће од 21 кубика. Ових дана набављена је и 

мултифункционална машина ровокопач, утоваривач, виљушкар, универзална кашика. Машина се може 

проширити са преко 50 врста опреме. Овакав возни парк ретко која општина, нашег ранга, има у свом 

власништву. 

Како је Општина је препознала потребе грађана и 

ЈП „Полета“ у претходном времену тако ће и у 

будуће помагати предузеће у обнављању свих 

комуналних објеката, вршењу комуналних 

послова и у бољу опремљеност радних машина. 

Молим све кориснике наших услуга да чувају 

своју околину, штите животну средину и 

измирују редовно своје обавезе. 

          Директор ЈП „ПОЛЕТ“ Пландиште 

   Милан Селаковић, с.р. 

ГИЗ  И СКГО ОБЕЗБЕДИЛИ ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ ЗА 19 ГРАДОВА И ОПШТИНА 

ДОНАЦИЈА И ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 
 

Захваљујући Сталној конференцији градова и општина, 

Општина Пландиште је добила заштитну опрему (маске и 

рукавице) за све запослене. Заједничком иницијативом Немачке 

развојне сарадње и Сталне конференције градова и општина 

обезбеђена је заштитна опрема за запослене у 19 локалних 

самоуправа. Свака од 19 локалних самоуправа добија количину 

заштитне опреме довољну за све запослене у локалној 

администрацији. Укупно је обезбеђено 3100 маски и исто толико 

пари рукавица, у вредности од 12.690 евра. Достава заштитне 

опреме локалним самоуправама почела је 22. маја и до 29. маја 

2020. године, уз поштовање здравствених препорука, треба да 

буде завршена. 

Из СКГО –а кажу да су иницирали ову донацију имајући у виду важност безбедности на раду, као 

и ризик ширења вируса у радним колективима на који је Републички кризни штаб недавно указао. С' 

обзиром да су запослени у градовима и општинама у сталном контакту са грађанима и грађанкама, 

додатна заштитна опрема ће допринети континуитету пружања јавних услуга. Локалне самоуправе за које 

је обезбеђена заштитна опрема су: Врање, Пирот, Ниш, Медвеђа, Бела Паланка, Сомбор, Крушевац, 

Крагујевац, Чачак, Врњачка Бања, Нова Варош, Лозница, Шабац, Пландиште, Суботица, Сремска 

Митровица, Свилајнац, Рача и Мали Зворник. 

Заштитна опрема је обезбеђена уз подршку пројекта немачко-српске развојне сарадње “Подршка 

реформи јавне управе у Србији“, који спроводи ГИЗ. У сарадњи са ГИЗ-ом, Стална конференција градова 

и општина спроводи активност "Унапређење административне ефикасности и делотворности на 

локалном нивоу”, која има за циљ јачање капацитета локалне самоуправе да управљају ресурсима и 

подижу квалитет услуга које пружају грађанима и привреди уз поштовање принципа доброг управљања, 

саопштава Служба за информисање СКГО. 



С Т Р А Н А  9  

У ВЕЛИКОJ ГРЕДИ 

ФУНКЦИОНЕРИ ОПШТИНЕ 

ПОСЕТИЛИ УДРУЖЕЊА НАЈСТАРИЈИХ 
 Ових дана, представници Општине Пландиште су обилазили један број удружења грађана међу 

којима су били у Пензионери НИС Нафтагас из Велике Греде као и Актив жеена „Гређанка“ из Велике 

Греде. 

 Домаћини су се после више недеља изолације у којој су једини контакти и разговори били 

телефонски позиви и разговори са укућанима, веома обрадовали и срдачно дочекали госте. Ендре Сабо, 

Владан Младеновић и Горан Доневски, 

председник СО Пландиште, његов заменик и 

заменик председника Општине су том 

рззговарали о потребама и проблемима оба ова 

удружења која окупљају најастарије мештане 

Велике Греде. Како доликује, за своје домћине 

понели су пригодне поклоне, реквизите за 

друштвене игре које пензионери најчешће 

играју на својим дружењима. Овога пута 

поклон је био у виду пикада и шаховских 

гарнитура. Нису изостала ни средства за 

хигијену, заштитне маске и рукавице. 

- Ми смо захвални за сваку помоћ и 

подршку коју добијамо од општине Пландиште и трудимо се да на исти начин узвратимо. Они који о 

нама брину и старају се да нам удружења што боље функционишу, увек су радо виђени гости, рекли су 

поводом ове посете, Нада Милановић, председница Актива жена „Гређанка“ и Никола Кравић, 

председник Удруржења пензионера НИС Нафтагас Велика Греда. 

(наставак са стр. 10)  Он је истакао да велике спортске успехе 

спортисти из Пландишта бележе како у индивидуалним, тако и у 

колективним спортовима. Посебно бих похвалио представнике 

карате клуба Агробанат Пландиште који окупља преко стотину 

полазника свих узраста и сваке године бележи огромне успехе на 

домаћим и међународним такмичењима. Ништа мање похвала не 

заслужује ни фудбалски клуб Слога Пландиште који се такмичи у 

Војвођанској лиги и ове године је најбоље пласиран од свог 

оснивања, што посебно даје на тежини обзиром да тим 

сачињавају фудбалери из наше општине, рекао је Доневски. 

Доневски је нагласио да ће се локална самоуправа трудити да 

води одговорну политику заштите и унапређења спорта у 

Општини Пландиште и да награђује спортске успехе деце. На 

њима је да марљиво раде и тренирају и да нас достојно 

представљају на сваком спортском надметању, додао је 

Доневски. И.Ђ. 
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У ПОСЕТИ СПОРТИСТИМА 

ПРИГОДНИ ПОКЛОНИ ЗА СПОРТСКА УДРУЖЕЊА 

Заменик председника Општине Пландиште Горан 

Доневски и већница за спорт Бојана Стојановић 

претходних дана обилазили су спортска удружења и 

спортске раднике са територије Општине Пландиште и том 

приликом поделили су пригодне поклоне у виду лопти, 

спортске опреме и реквизита. 

Током обилазка Доневски је разговарао са 

спортским радницима и тренерима и изразио велику жељу 

локалне самоуправе да помогне спортским клубовима у 

ситуацији када су сва спортска такмичења укинута због 

спречавања ширења вируса ЦОВИД-19 и заштите здравља 

људи. 

Општина Пландиште 

може да се похвали 

великим спортским 

успесима. Иако важимо за једну од најмањих општина у Србији 

спортски успеси наших клубова и наше деце су изузетно високи. 

Оно што је посебно важно напоменути је да свако спортско 

удружење у нашој општини окупља велики број деце што је 

свакако наш залог за будућност спорта у Пландишту. Ми, као 

локална самоуправа ћемо се максимално трудити да помогнемо 

спортским клубовима, па смо тако ове године повећали буџетска 

издвајања за спорт и на тај начин наградили наше спортисте за 

достојно представљање наше општине на свим такмичењима, 

изјавио је Доневски.           (наставак на стр. 9) 


