
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Двоброј 122/123.  Година IX  29. јануар 2021. 

 И ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ОПШТИНА ПОМАЖЕ СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ 

ПОТПИСАНО И УРУЧЕНО 27 УГОВОРА 

(наставак на стр. 3) 

Сви студенти са 

територије општине Пландиште 

који су у школској 2020/2021. 

години уписали прву годину 

студија на државном факултету, 

поштујући мере у борби против 

пандемије корона вируса 

потписали су Уговоре о додели 

новчане помоћи. Студенте су 

поздравили Јован Репац, 

председник Општине и Горан 

Доневски, председник Скуп-

штине општине Пландиште, 

изразивши наду да ће се неко од 

њих вратити у Пландиште и ту засновати радни однос и тако помоћи своју општину. Председници 

су такође студентима пожелели успех у студирању и срећне предстојеће празнике. Иначе, овакав 

вид подстицаја и помоћи студентиа прве године основих студија на државним факултетима, 

Општина практикује већ дуже време. Ове године, одлуком Скупштине, први пут ће подстицајна 

средства за упис у прве године студија добити и студенти на мастер и докторским студијама, такође 

на државним факлутетима. 

У СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ ХРАМОВИМА У ОПШТИНИ 

ВЕЛИЧАНСТВЕНА ТРАДИЦИЈА ПАЉЕЊА БАДЊАКА 
 

Упркос лошем времену и киши која је у поподневним сатима падала, ове године на паљење 

Бадњака у Пландишту је био велики број младих који је доминирао над верницима који редовно 

долазе у цркву. Интересантно да је присутво већег броја младих на паљењу Бадњака регистрован 

скоро у свим црквама на територији општине Пландиште. У храму Св.Рафаила Банатског у 

Пландишту је након службе Вечерње, свештеник Недељко Јанковић одржао пригодну беседу у 

којој је захвалио присутнима, да су упркос временским условима и условима пандемије дошли у 

цркву да подрже традиционални верски обичај и уједно замолио 

да се не задржавају дуже већ да се, поштујући мере борбе против 

пандемије, што пре разићу и своје домове. 

(наставак на стр. 3) 
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Председник општине Пландиште, Јован Репац 
председавао је последњом, дванаестом седницом 
Општинског већ која је на дневном реду имала 11 
тачака. 
 Већници су прво разматрати Предлог Решења 
о утврђивању економске цене програма васпитања и 
образовања у Предшколској установи „Срећно 
детињство“ Пландиште за 2021. годину. У оквиру ове 
тачке је речено да корисници услуга у економској цени 
по детету учествују са 20% од утврђене цене износа и 
да се у случају проглашења ванредне ситуацији или 
елементарне непогоде за дане одсуства детета услуге 
не наплаћују. Након тога већници су разматрали 
предлоге Решења о утврђивању висине регресирања 
трошкова превоза редовних ученика средњих школа са 
подручја општине Пландиште који свакодневно путују 
од места становања до места школе за период јануар-
јун 2021. године. И у овој школској години Општина 
ће сносити трошкове месечних карата изнад 5.000,00 
динара односно 4.000,00 динара за релацију Маргита-
Вршац и Јерменовци–Алибунар а за ученике који 
путују ван суседних општина, Општина ће сносити 
трошкове у висини од 30% од цене коју наплаћује 
овлашћени превозник. Утврђен је и предлог Решења о 
висини регресирања трошкова превоза редовних 
средњих школа са подручја општине Пландиште који 
повремено/викендом од места становања до места 
школе за период јануар-јун 2021. године. Висина 
регресирања је 30% од цене повремених карата које 
наплаћује овлашћени превозник. Чланови Већа су 

након тога утврдили и предлоге Решење о давању 
сагласности на Програм унапређења хигијенско-
санитарних услова у Дому здрвља Пландиште са 
припадајућим амбулатама у насељеним местима у току 
епидемије Covid-19 у 2021. години, Решења о давању 
сагласности на Програм унапређења доступности 
здравствене заштите старим лицима и деце ромске 
националности општине Пландиште радом теренских 
служби у 2021. години као и Решење о давању 
сагласности на програм унапређења доступности 
здравствене заштите становника општине Пландиште 
радом логопеда у 2021. години. 
 Такође, чланови Општинског већа општине 
Пландиште су разматрали и Закључак о усвајању 
Плана јавних конкурса за 2021. годину. У оквиру ове 
тачке речено је да ће и ове године били укупно 4 јавна 
конкурса. Већници су усвојили и Закључак о 
расписивању Конкурса за новчану помоћ студентима 
прве године мастер и докторских студија са територије 
општине Пландиште за школску 2020/2021. годину као 
и предлог Решења о усвајању Годишњих планова 
инспекцијског надзора за 2021. годину над пословима 
из изворне надлежности општине Пландиште и 
Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2021. 
годину и Плана набавки за 2021. годину на које се не 
примењује Закон о јавним набавканма. За јавне 
набавке је речено да ће укупо бити 22 у износу од 94 
милиона динара. Једна је набавка за добра, 14 за услуге 
и 7 набaвки је за радове. Последња тачка била су 
текућа питања.       

ИЗВЕШТАЈ СА 12. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

И ОВЕ ГОДИНЕ РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ 

ЈАВНИ ОГЛАС И ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 
 У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима 
Министарства одбране и Војске Србије (''Службени војни лист'', број 3/2015), 
општина Пландиште врши медијско упознавање становништва о активностима 
Центра Министарства одбране Панчево (ЦМО Панчево). 
 ЦМО Панчево објавио је јавни оглас и обавештење за јавност за пријаву 
кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за 
слушаоце курса за резервне официре Војске Србије за упутни рок ''Март 2021''. 
 Више информација може се добити у ЦМО Панчево, адреса Милоша 
Обреновића 1, Панчево на бројеве телефона 013/326-165 и 013/319-759, или у 
Канцеларији Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг 10, Вршац 
на бројеве телефона 013/837-020 и 013/839-694. Текст јавног огласа и 

обавештења за јавност можете погледати на сајту Министарства одбране РС www.mod.gov.rs и на сајту 
општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs. 

ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране 
и Војске Србије (''Службени војни лист'', број 3/2015), општина Пландиште врши медијско упознавање 
становништва о активностима Центра Министарства одбране Панчево (ЦМО Панчево). 

ЦМО Панчево објавио је Општи позив за увођење у војну евиденцију свих лица мушког пола 
рођених 2003. године, као и старијих годишта (рођени 1991. године - 2002. године), која нису уведена у 
војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота.  

Више информација можете добити у Канцеларији Министарства одбране Пландиште, Војводе 
Путника 53, Пландиште, зграда Суда, приземље, глави улаз - десно, канцеларија број 3. 

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког ПЕТКА у времену од 08:45 до 11:00 часова у 
периоду од 18.01.2021. до 28.02.2021. године.  

Текст Општег позива можете погледати на сајту општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs. 
 

Центар Министарства одбране Панчево 
Вршац 013/839-694  
Вршац 013/837-020 

Пландиште 013/861-350 

http://www.mod.gov.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs


С Т Р А Н А  3  

 
Ове године новчану помоћ су добили следећи 

студенти: Александар Јоксимовић, Бранислав 
Ђумић, Ивана Трнинић, Марко Граовац, Матија 
Боројевић, Драгана Ловрић, Никола Дракулић, 
Слађан Бака, Сандра Шобот, Ања Лунц, Марија 
Недимовић Клипа, Невен Цимеша, Марина 
Латковћ, Уна Велевски и Марко Девић из 
Пландиште, Марко Бркић и Ксенија Јуначков из 
Велике Греде, Александра Попов, Давид Марћел 
Пасула и Зорка Стојменовић из Маргите, Милан 
Миљуш и Марко Вукомановић из Банатског 
Соколца, Силвија Демше и Соња Брезичанин из 
Хајдучице, Момчило Момчиловић из Милетићева, 
Марио Халас из Јерменовца и Миле Јокић из 
Старог Леца. 

Поводом потписивања уговора студенти су 
рекли да им ова врста подстицаја много значи и да 
покривају трошкове смештаја или исхране у 
студентским домовима. 

Студенти ће и ове године примати по 
7.000,00 динара месечно у 10 рата. На потписиовању 
уговора била је присутна и Магдалена Тошић, 
начелница Одељења за друштвених делатности и 
послове органа општине.      Г.Р. 

(наставак са стр. 1) 

Иначе, у самом Пландишту, на Бадње јутро 

је поворка аутомобила предвођена кумом, 

Страхињом Брекићем прошла кроз Пландиште, 

сиренама, заставама и барјацима обавештавала да 

се кренуло у сечу Бадњака. Исто тако је било и 

пред сам одлазак у храм, на свећење Бадњака пред 

паљење. У свим православним храмовима и 

црквама у општини Пландиште освештење и 

паљење Бадњака су обавили свештеници. У 

Пландишту и Купинику, протојереј Недељко 

Јанковић, у Маргити и Великом Гају, намесник 

Немања Џамбић, у Великој Греди, Банатском 

Соколцу и Милетићеву, протојереј Михајло 

Вукотић и у Хајдучици, Старом Лецу, Дужинама и 

Марковићеву, протонамесник, Синиша Лакичин. 

У Пландишту је и ове године храм био мали да 

стану сви који су дошли на паљење Бадњака. 

Посебно охрабрује и радује да се број деце која 

долазе на паљење Бадњака и Божићну литургију из 

године у годину увећава као што се увећава и број 

верника који се причешћује. Кум Славе, Стака и 

Зоран Колевски из Пландишта обезбедили су 

пакетиће и молитвенике за све малишане који су 

подељени након Литургије као и за послужење на 

Бадње вече, слаткише и кувано вино. Слично је 

било и у осталим храмовима на Бадњи дан. 

Председник општине, Јован Репац са замеником, 

Душаном Ћурчићем, и председник СО 

Пландиште, Горан Доневски са замеником, 

Владаном Младеновићем, замеником пред-

седника СО Пландиште присутвовали паљењу 

Бадњака у Пландишту и осталим насељеним 

местима.               Г.Р. 

(наставак са стр. 1) 

АКТИВ ЖЕНА „БИСЕРИ“ ПЛАНДИШТЕ 

ДОНАЦИЈА ЗА ДВЕ ПОРОДИЦЕ 
 Актив жена „Бисери“ Пландиште од оснивања 
до данас, сваке године обезбеђује одређена средства 
за донацију угроженим породицама. Крајем прошле 
године Актив је прикупио средства за куповину 
прехрамбених намирница, у вредности од 20.000 
динара за две породице које је одредио Центар за 
социјални рад, на основу материјалног стања тих 
породица које су у систему социјалне заштите. 
 Донацију су предале Славица Миљковић, 
председница и Мирјана Миловановић Жигић, 
чланица Актива заједно са директорицом Центра за 
социјални рад, Ђурђевком Тафра.    Г.Р. 
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 Општинска управа општине 

Пландиште на основу члана 11., а у вези са 

чланом 23. Закона о интегрисаном 

спречавању и контроли загађивања животне 

средине (“Службени гласник РС“, бр. 

135/04 и 25/15), даје следеће: 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о пријему  захтева  

за издавање интегрисане дозволе 

 

 
 Обавештава се заинтересована 

јавност да је овај орган примио захтев за 

издавање интегрисане дозволе оператера 

„ВИНДИЈА“ д.о.о. Лајковац, ФАРМА 

ВЕЛИКА ГРЕДА, улица Маршала Тита бб, 

Велика Греда, број 501-2/2021-02-IV од 

11.01.2021. године. Захтев се односи на рад 

постројења Фарме Велика Греда и 

обављање активности това бројлера, на 

локацији катастарскa парцелa бр. 1102 КО 

Велика Греда. 

 Увид у захтев за издавање 

интегрисане дозволе може се извршити у 

просторијама Општинске управе општине 

Пландиште, канцеларија број 14, сваког 

радног дана од 10-13 часова, или на сајту 

www.plandiste-opstina.rs, у року од 15 дана 

од дана објављивања овог обавештења. 

 Заинтересована јавност може 

доставити мишљење на захтев за 

интегрисану дозволу овом органу у року од 

15 дана од дана објављивања овог 

обавештења. 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИНВАЛИДА РАДА ПЛАНДИШТЕ 

„НАЈ ПИТА“ У СПЕЦИФИЧНИМ УСЛОВИМА 
 

 У организацији Удружења Инвалида рада 

општине Пландиште, у специфичним условма, 

поштујући мере заштите од 

пандемије корона вирусом, 

успешно је одржана 16 по реду 

гастрономско кулинарска 

манифеста ција под називом 

„Нај пита“. Једна од редовних 

активности овог Удружења на које су јако поносни и они као што је била и њихова 

дугогодишња председница, Славица Цветићанин, свакако је „Нај пита“. 

Ове године је, по речима Миливоја Павловског, новог председника 

Удружења, „Нај пита“ организована поштујући мере заштите од корона вируса са 

мањим бројем и учесника и пита. Жеља организатора је била да се манифестација 

не прекида тако да ове године није имала такмичарски карактер. Осим домаћина 

пите су донели и гости, представници Актива жена „Гређанка“ из Велкике 

Греде и Актива жена „Петкана“ из Маргите. 

Захвалнице за учешће на манифестацији уручио је председник Удружења, 

Миливој Павловски.             Г.Р. 

ПРВА АКЦИЈИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 
У 2020. - ДОБАР ОДЗИВ ДАВАЛАЦА 

 
 У јануарској акцији 
доборовољног давања крви, 
првој у 2021. години, која је 
одржана у организацији Црвеног 
крста Пландиште са Заводом за 
трансфузију крви Војводине из 
Новог Сада, укупно се одазвало 
68 лица од којих је крв дало 65. 
Од тог броја 6 је било 
прводавалаца. Најмлађи давалац 
међу њима била је Жељана 
Ристески из Пландишта, 
волонтер Црвеног крста.  
 По броју одазваних лица, 
акција је била добра, оцењују 
организатори будући да је 

започела ујутро у 9,00 сати и трајала до 12,00 сати. Може се 
закључити да су се тек сада даваоци навикли на то да акција 
траје три сата и да ко пропусти тај дана, чека наредна 
четири месеца до следећег давања. У јануарској акцији 
прошле годину, сакупљено је 49 јединица крви. 
Организатори су задовољни бројем хуманих који су се 
одазвали акцији и надају се истом ако не и већем броју у 
наредној која ће се одржати крајем маја ове године. И овога 
пута, крв су дали и функционери општине Пландиште, 
Јован Репац и Душан Ћурчић, председник општине и 
заменик председника 
општине.  
         Међу даваоцима је у 
првој овогодишњој акци-
ји добровољног давања 
крви био и др Мариан 
Мохан, лекар у Дому 
здравља у Пландишту. 
Крв се давала у 
просторијама КОЦ-а 
„Вук Караџић“ Планди-
ште, у сали „Дак“. 

http://www.plandiste-opstina.rs


С Т Р А Н А  7  

ШКОЛСКА СЛАВА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

У ШКОЛАМА И ЦРКВАМА СВЕЧАНО И РАДОСНО 

Да се не би прекидала традиција, и ове 
године је у основним школама у општини 
Пландиште, поштујући епидемиолошке мере 
заштите од пандемије корона вируса, прослављена 
школска слава, „Свети Сава“. Прославе одржане су 
оджане у преподневним сатима. У ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ у Хајдучици колач је резан у холу, 
у присуству малобројних наставника и ученика (по 
један ученик из сваког разрезда), рекао је директор, 
Мирослав Маричић. Кум славе, већ неколико 
година уназад је 7. разред. У Великој Греди је било, 

по речима директорице, Вишње Манојловић, 
свечано, лепо и скромно због епидемиолошке 
ситуације. У Милетићеву, у малој школи традиција 
обележавања Школске славе негује се већ десетину 
година. Колач је резан и ове године у присуству 
ученика, и наставника. Кумови Славе су били 
Душка и Војислав Ћурчића из Милетићева. 
Ученици су за ову прилику припремили пригодну 
приредбу. 

У свим православним црквама и месним 
храмовима одржане су литургије након којих је 
обављено резање славског колача и подела 
пакетића свој деци која су дошла у цркву. Тако је 
било и у Пландишту где је директор ОШ „Доситеј 
Обрадовић“, Сава Дивљаков присуствовао 

литургији. У Маргити је, након резања колача 
дечији хор отпевао химну Св.Сави а након тога је 
један број деце рецитовао пригодне рецитације. 
Свој деци подељени су пакетићи које је спремио 
кум, породица Јове Јованова из Маргите и 
пакетићи слаткиша које су припремиле чланице 
Актива жена „Петкана“ уз помоћ Месне 
заједнице Маргита. Кумство за следећу годину је 
и у име Актива жена преузела Зорица Попов 
Божић, председница. У Великом Гају је, упркос 

хладном времену, у присутву великог броја 
мештана и деце такође резан колач. Кумови Славе, 
породица Драгана и Јасмине Милосављевић, за 
све присутне, припремили су богату трпезу. За 
дечије пакетиће, побринуо се Црквени одбор. Нови 
кум славе је Далибор Карапанџа из Великог Гаја.  

Резидбу славског колача у црквама и 
школама обавили су протоjerej Недељко Јанковић, 
протојереј Михајло Вукотић, протонамесник 
Синиша Лакичин и јереј Немања Џамбић. 
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Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, у претходном периоду су имали веома густ 
распоред такмичења на којима су остварили веома запажене резултате у изузетно јаким конкуренцијама у 
свим узрастима и у веома сложеним условима изазваним пандемијом корона вируса. 

Кадети и јуниори наступили су 27.09.2020. године на ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ у Инђији и том 
приликом освојили 3 медаље. 
            Бронзане медаље освојили су: Ангеловски Тамара и Николовски Сара у категорији кадеткиња Ц 
класа и ката тим кадеткиња - јуниорки у саставу (Јовановић Невена, Гроздановски Тамара и Куневски 
Марија). 

Полетарци и наде наступили су 03.10.2020. године на КУПУ ВОЈВОДИНЕ у Беочину и том 
приликом освојили 15 медаља. 

Златну медаљу освојили су: Русић Стефан у категорији нада Д класа, Рокнић Ксенија у 
категорији нада Ц класа, Тумбул Денис у категорији полетараца Е класа, ката тим полетараца у саставу 
(Никшић Никола, Колевски Никола, Брезичанин Лазар), 
  Сребрну медаљу освојили су: Мајкић Тамара у категорији нада Б класа, Михалков Владимир у 
категорији нада Д класа, Младеновски Бранко у категорији полетараца Е класа, Никшић Никола у 
категорији полетараца Е класа,  ката тим полетараца у саставу (Мајкић Уна, Брезичанин Лазар, 
Леонтијевић Лана) и ката тим нада у саставу (Михалков Владимир, Киш Оливер, Зизовски Драган).  
           Бронзане медаље освојили су: Мајкић Тамара у категорији нада апсолутна класа, Киш Оливер у 
категорији нада Е класа, Колевски Никола у категорији полетараца Е класа, Леонтијевић Лана у 
категорији полетараца Е класа, Боројевић Урош у категорији полетараца Е класа. 

Пионири су наступили 04.10.2020. године на КУПУ ВОЈВОДИНЕ у Беочину и том приликом 
освојили 11 медаља. 

Златну медаљу освојио је: Пинтер Арон у категорији пионира Е класа. 
  Сребрну медаљу освојили су: Стојковски Огњен у категорији Е класа, Цветићанин Огњен у 
категорији пионира Д класа и ката тим пионира у саставу (Стојковски Огњен, Цветићанин Огњен, Пинтер 
Арон). 
           Бронзане медаље освојили су: Мијаиловић Миљана у категорији пионирки Е класа, Опачић Лара у 
категорији пионирки Е класа, Бекић Марија у категорији пионирки апсолутна класа, Девић Стефан у 
категорији пионира Е класа, Здравковић Никола у категорији пионира Е класа, Цветићанин Огњен у 
категорији пионира апсолутна класа и ката тим пионирки у саставу (Оравец Дајана, Томић Милка, Опачић 
Лара). 

Кадети, јуниори и сениори наступили су 10.10.2020. године на КУПУ СРБИЈЕ у Крагујевцу и том 
приликом освојили 2 медаље. 

Златну медаљу освојила је: Јовановић Невена у категорији кадеткиња Б класа. 
Бронзану медаљу освојила је: Николовски Сара у категорији кадеткиња Ц класа. 
Полетарци, пионири и наде наступили су 17.10.2020. године на КУПУ СРБИЈЕ у Крагујевцу и том 

приликом освојили 8 медаља. 
Златну медаљу освојилли су: Русић Стефан у категорији нада Д класа, Рокнић Ксенија у 

категорији нада Ц класа, Пинтер Арон у категорији пионира Е класа. 
  Бронзане медаље освојили су: Мајкић Тамара у категорији нада апсолутна класа, Николовски 
Вељко у категорији нада Е класа, Стојковски Огњен у категорији пионира Е класа, Здравковић Никола у 
категорији пионира Е класа и ката тим полетараца у саставу (Мајкић Уна, Брезичанин Лазар, Леонтијевић 
Лана). 
 Такмичари карате клуба су само у овом периоду у свим категоријама освојили 39 медаља што је 
показатељ константно доброг рада који се одржава на високом нивоу, што је у спорту јако тешко. 
 Након завршетка овог циклуса такмичења, настављају се интензивне припреме наших такмичара за 
будућа полагања за појасеве, и за све активности које очекују клуб у наредном периоду.                               
               Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран с.р. 

УСПЕШАН  НИЗ  КАРАТИСТА НА ТАКМИЧЕЊИМА 


