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Конститутивна, седница Скупштине 
општине Пландиште одржана је у уторак, 
24.05.2016. године. На дневном реду конститутивне 
седнице Скупштине општине Пландиште било је 
укупно 6 тачака. Скупштином је председавао 
најстарији одборник, Анђелко Мишељић (СНС) и 
два најмлађа одборника, Дејан Борисављевић (СНС) 
и Босиљка Мандић (ГГ „Ми можемо” Зоран 
Воркапић). Прва тачка дневног реда био је Извештај 
Општинске изборне комисије о спроведеним 
изборима за одборнике Скупштине општине 
Пландиште, где је речено да је на 23 бирачка места у 
општини Пландиште од укупно 9458 гласача са 
правом гласа, на изборе изашло 5989, односно 63,14 
% и да ће, на основу добијених гласова, Скупштину 
општине Пландиште чинити 12 одборника СНС, 7 
одборника ГГ „Ми можемо” Зоран Воркапић, 2 
одборника Социјалистичке партије Србије и 2 
одборника Коалиције ЛСДВ, ЛДП, СДС и СДПС. 
Након тога изабран је Верификациони одбор и 
потврђени су мандати новоизабраним одборницима 
у Скупштини општине Пландиште који су положили 
заклетву да ће радити у интересу свих грађана 
општине. Одборници су затим, тајним гласањем, за 
председника Скупштине општине Пландиште, 
изабрали Ендре Сабоа (СНС), досадашњег заменик 
председника општине, Заменик председника 
Скупштине општине Пландиште у наредне 4 године 
је Владан Младеновић (ПУПС) а за секретара 
Скупштине општине Пландиште, постављен је 
Золтан Ковач (СНС) досадашњи секретар. По 
завршетку 1. Седнице СО Пландиште ,на предлог 
председника, одржана је и 2. седница којим је 
председавао председник, Ендре Сабо, на којој су 

прво изабрани чланови 4 радна тела СО Пландиште, 
Мандатно-имунитетне комисије, Комисија за 
финасије, урбанизам, стамбено-комуналне 
делатности и заштиту животне средине, Комисија за 
друштвене делатности и Комисија за кадровска, 
административна питања и радне односе. Након 
тога, такође тајним гласањем, одборници су за 
председника Општине Пландиште изабрали Јована 
Репца (СНС), мастер економисту који је до сада 
најмлађи председник у општини Пландиште. За 
његовог заменика изабран је Горан Доневски (СНС), 
дипломирани економиста. Одборници су на 
2.седници СО Пландиште изабрали 7 чланова 
Општинског већа: Бојану Јовановић, Добрилу 
Мелих, Зорана Петровића, Горана Латковића, Јована 
Илића из редова (СНС), Роберта Морица (СВМ) и 
Михаја Микшу (СПС). Последња тачка 2. седнице 
СО Пландиште било је потврђивање мандата новим 
одборницима, након избора функционера из редова 
одборника.                                                                Г.Р. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,  ЈОВАН РЕПАЦ, 

ПРЕДСЕДНИК СО ПЛАНДИШТЕ, ЕНДРЕ САБО 

ПРИОРИТЕТ, НОВА РАДНА МЕСТА  

Јован Репац:  

 Програм новог 

рукводства општине 

Пландиште је да 

следимо  политику 

н а ш е г  п р е м и ј е р а , 

господина Александра 

Вучића,  ј ер  сада 

коначно имамо власт на 

свим нивоима, како на 

р е п у б л и ч к о м , 

покрајинском тако и на 

локалу, у локланим самоуправама. То је јако бито за 

бољу будућност наших грађана. Нова власт ће се 

борити за нова радна места. Имамо индустријску 

зону на 8 хектара која је опремљена и која спремно 

дочекује неког од инвеститора, озбиљног 

инвеститиора који ће запослити велики, велики број 

радника. Тежимо ка томе. То нам је најбитније. 

Такође, битно је да побољшамо сектор 

пољопривреде, да нашим земљорадницим омогућимо 

што боље услове, јер Војводина је отворена фабрика 

над небом и морамо да се боримо за њих. Још једном 

истичем, приоритет су нам нова радна места. 

ОДБОРНИЦИ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА  
 
Ендре Сабо: Искрено 

се надам сарадњи са 

свим одборницима, без 

обзира да ли припадају 

коалиционој већини, 

владајућој већини, или 

одборницима који су у 

опозицији. Јер, као 

што и стоји у тексту 

заклетве, сви смо ми 

овде, као одборници, у 

служби грађана општине Пландиште.  
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Извештај са 1. седнице Општинског већа општине Пландиште 

ВЕЋНИЦИМА ПОДЕЉЕНИ РЕСОРИ 

 Прва седница Општинског већа општине 
Пландиште одржана је у среду, 01.06.2016. године. 
Седницом је председавао председник општине, 
уједно и председник Општинског већа, Јован Репац. 
Члан Већа по функцији, је и заменик председника 
општине, Горан Доневски. Пре усвајања дневног 
реда, предложена је допуна са тачком: предлог 
Решења о измени Решења о образовању Комисије за 
утврдјивање основаности захтева и висине накнаде 
штете настале услед уједа напуштених животиња. 
Већницу су једногласно усвојили дневни ред са 
допуном. У оквиру прве тачке, председавајући је 

саопштио већницима ресоре за које ће у будућем 
мандатном периоду бити заужени. Тако је Добрила 

Мелих задужена за праћење рада из областу 
културе, Бојана Јовановић, за спорт и омладину, 
Зоран Петровић, за занатство, угоститељство и 
туризам, Горан Латковић за комуналне 
делатности, грађевинско земљиште и урбанизам, 
Јован Илић за пољопривреду и рурални развој, 
Роберт Мориц за привреду и Михај Микша за 
образовање и социјалну заштиту. 
 Након тога, утврђени су Предлог Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, 
накнадама и другим примањима изабраних, 
именованих и постављених лица у Општини 
Пландиште као и Предлог Одлуке о измени Одлуке о 
формирању Штаба за ванредне ситуације. Већници су 
на 1. седници Општинског већа утврдили и Предлог 
Решења о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
Предлог Решења о измени Решења о образовању и 
именовању Савета за безбедност Општине 
Пландиште као и Предлог Решења о образовању и 
именовању Савета за здравље Општине Пландиште. 
На седници Већа, усвојени су предлог Закључка о 
покретању иницијативе за разрешење члана и 
заменика члана Савета за међунационалне односе 
Општине Пландиште из редова српског народа са 
територије општине Пландиште као и Предлог 
закључка о покретању иницијативе за кандидате за 
члана и заменика члана Савета за међунационалне 
односе Општине Пландиште из редова српског 

народа са територије општине Пландиште. На 
дневним реду су  били и Предлог Решења о 
утврдјивању економске цене програма васпитања и 
образовања у Предшколској установи “Срећно 
детињство” Пландиште 2016.годину. У оквиру ове 
тачке речено је да је утврђивање економске цене 
законска обавеза. У 2015. години у овој установи 
цена целодневног боравка по детету је била у износу 
од 3.220,00 динара што остаје и за ову годину. У ПУ 
“Срећно детињство” Пландиште цена боравка по 
детету је била и остаје мања од утвђене економске 
цене (3.450,00 динара) коју плаћају родитељи, што 

чини 20% цене јер 
остатак од 80% 
покрива Локална 
самоуправа. Иначе, 
пуна економска цена, 
месечно по детету је 
17.250,52 динара. 
Већници су усвоји 
предлог Решења о 
измени Решења о 
образовању Комисије 
за утврђивање 
основаности захтева 
и висине накнаде 

штете настале услед уједа напуштених животиња као 
и предлог Решења о финансирању и суфинансирању 
програма и пројеката од јавног интереса која 
реализују организације цивилног друштва на 
подручју Општине Пландиште за 2016. годину. 
 Претпоследња и последња тачка били су су 
захтеви и молбе грађана, удружења и других правних 
лица а након тога и текућа питања. 
 Седници Општинског већа присуствовали су 
председник СО Пландиште, Ендре Сабо, начелница 
Општинске управе, Александра Одавић Мак и 
секретар СО Пландиште, Золтан Ковач. 

             Г.Р. 

БЕСПЛАТНИ ИНТЕРНЕТ 

У ЦЕНТРУ ПЛАНДИШТА 

Од 06.06.2016. добра вест за све кориснике 

интернета. Општина Пландиште је обезбедила 

бесплатан интернет око зграде Општине и у центру 

Пландишта (пешачка зона). Бесплатан интернет ће од 

сада, осим гостију и свих странака које долазе у 

Општину, моћи да користе и сви остали који буду 

долазили у Пландиште. У центру Пландишта, 

захваљујући Општини Пландиште и разумевању њених 

функционера за потребе становништва, посебно млађих, 

моћиће бесплатно да се сурфује интеренетом јер је та 

локација постала јавни WIFI hotspot. Приступ интернету 

на овој локацији дозвољен је свима који поседују 

одговарајуће wifi уређаје (лаптоп, мобилни 

телефон…).”                                   Т.Ш. 



 Општина Пландиште је конкурисала за 
средства из Регионалног стамбеног збрињавања и 
расподелом средстава контрибуције (учешће 
Републике Србије, Комесаријата за избеглице и 
миграције), успела да обезбеде новчана средства у 
износу од 6 милиона 600 хиљада динара за 
куповину 5 сеоских кућа са окућницом и за набавку 
пакета грађевинског материјала за поправку или 
адаптацију предметних кућа. За ову помоћ, односно 
за решавање стамбених потреба могле су да 
конкуришу избеглице које имају пребивалиште на 
територији општине Пландиште. 
 На јавни позив, конкурисало је 9 породица. 
Један од основних услова који породица треба да 
испуни јесте да нема некретнина у власништву како 
на територији Републике Србије тако ни у 
Хрватској. 

 Породице које буду комплетно испуњавале 
услове конкурса, из овог пројекта, добиће 1 милион 
320 хиљада динара (1.140.000,00 за куповину куће и 
180.000,00 динара за грађевински материјал). 
 Ових дана, општина Пландиште је потписал 
Уговор о финасирању пројекта за куповину још 3 
куће за породице избеглица у износу од 
3.790.500,00 динара, са 5% учешћа општине 
Пландиште. Из овог пројекта, породица која 
испуњава услове ће укупно добити 1.330.000,00 
динара (1.150.000,00 за куповину куће и 180.000,00 
динара за грађевински материјал). 
 По речима повереника за избеглице и 
миграције, Милице Гријак, почетком јула, очекује 
се објављивање резултата конкурса. Реализација 
пројекта је годину дана и у случају кашњења, 
анексом се продужује рок. 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ И КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ОБЕЗБЕДИЛИ 

ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 
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СВЕ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА 
Иако се ових дана у јавности много говори, и 

Одсек за општу управу, Општинске управе општине 
Пландиште обавештава грађане општине Пландиште 
да су 08.06.2016. године, на снагу ступиле нове 
измене Закона о општем управном поступку. Новим 
изменама закона предвиђено је, у складу са начелима 
делотворности и економичности поступка, да орган 
може од странке да захтева само податке који су 
неопходни за њену идентификацију и документе који 
потврђују чињенице о којима се не води службена 

евиденција, док се увид у податке о којима се води 
службена евиденција, њихово прибављање и обрада 
врше по службеној дужности. Ако службену 
евиденцију води други орган, орган који води 
поступак дужан је да хитно затражи податке, а 
замољени орган да бесплатно уступи податке у року 
од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се 
тражени подаци могу добити електронским путем, 
замољени орган их доставља у најкраћем року. 
                      Г.Р. 

 У Одсеку Локалне пореске администрације 
Општинске управе општине Пландиште зaдовољни 
су наплатом пореза у 2016. години. По речима шефа 
Одсека, Александра Савкова, Одсек локалне 
пореске администрације донео је 9598 решења о 
обавезама по основу локалних јавних прихода. Ове 
године закључно са другом ратом наплаћено је 85% 
од приспелих обавеза, што је на завидном нивоу по 
висини наплате и савесности грађана који су се 

показали као редовне платише обавеза.  
 Локална пореска администрација обавештава 
грађане да је, на основу Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији, омогућен репрограм 
дуга пореза по основу локалних јавних прихода за 
дуг до 04.03.2016. године. Захтеви се подносе до 
04.07.2016. у канцеларији Локалне пореске 
администрације у Општинској управи општине 
Пландиште.                       Г.Р. 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ВЕЛИКИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА 

ЗАВРШЕНО КРПЉЕЊЕ РУПА И ПОСТАВЉЕНИ БРЗИНОМЕТРИ У ПЛАНДИШТУ 

На основу података добијених из Одсека за 

планирање и грађење, од комуналног редара, Горана 

Боројевића, урађени су радови на крпљењу ударних 

рупа са опсецањем и то на локацији: Локални 

(општински пут), Пландиште – Велики Гај, у 

насељеном месту Велики Гај, у насељеном месту 

Маргита, на локалном путу (општински пут), од 

раскрснице Банатски Соколац па до пола деонице 

према Милетићеву као и деоница пута између 

насељеног места Дужине, према насељу месту Стари 

Лец. 

Такође, урађена је и деоница пута од 

раскрснице Велика Греда – Јерменовци, деонице 

локалног пута према Милетићеву, Марковићеву, и 

део трасе између Дужина и Старог Леца као и 

крпљење ударних рупа у Хајдучици, Великој Греди, 

Јерменовцима, Барицама и Пландишту. 

Од начелника Одељења за привреду, 

финансије, планирање и грађење, Милоша 

Манојловића добијена је информација, да у циљу 

безбедног и несметаног одвијања саобраћаја у 

близини школских и предшколских установа, увидом 

у стање саобраћајне сигнализације у Пландишту, 

урађени су радови на постављању брзинског дисплеја 

у самом Пландишту, у Илинденској улици код броја 

53-55, на државном путу IБ РЕДА БРОЈ 18 и у Хајдук 

Вељковој улици, код броја 2, на државном путу IБ 

реда број 18. 

* ВЕСТИ  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ *  



 У Дому  за душевно оболеле лица „1.Октобар“ у Старом 

Лецу успешно спроведен  пројекат под називом „Јачање капацитета 

за независтан живот у заједници“ особа смештених у 

резиденцијалној установи „1.Октобар“. 

У пројекту, чија је реализација трајала 22 месеца, по речима 

директорице Дома, др Мирјане Вуковић, постигнут је циљ, 

односно деинституционализација особа са менталним потешкоћама 

и менталним обољењима у Србији. 

Захваљујући пројекту, саградјена је кућа за 6 особа које су 

измештене из Дома и на тај начин укључене у систем услуге 

Становање уз подршку“. Такодје кроз пројекат, у Дому је 

спроведена лиценцирана обука запослених акредитовна од стране 

Републичког завода за социјалну заштиту на тену „Становање уз подршку-теоријски и практични аспекти 

пружања услуга“. 

Пројекат који је финсирала Делегација ЕУ иу Србији са 115.071 €, Влада Војводине са 8.226 € и сам 

Дом са 12.000 €, реализован је у партнерству са Центром за социјални рад Вршац.                Р.Г. 

У ДОМУ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА У СТАРОМ ЛЕЦУ 

ЈОШ ЈЕДНА КУЋА ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ 

На основу члана 54. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде  докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Службени гласник РС'' бр. 64/2015) 
Општинска управа општине Пландиште објављује 
 

О ГЛАС  
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 

ПЛАНДИШТЕ НА ЈАВНИ УВИД 
 

1. 
ИЗЛАЖЕ СЕ на јавни увид у целости нацрт Измена и 
допуна плана генералне регулације насеља Пландиште у 
периоду од 07.06.2016. до 07.07.2016. године сваким 
радним даном од 08,00 до 14,00 сати. 
 

2. 
План ће бити изложен у малој сали Скупштине општине 
Пландиште, улица Војводе Путника 38 у Пландишту. 
 

3. 
Заинтересована лица могу стављати примедбе на предлог 
плана и исте доставити у периоду излагања плана, у 
писменом облику Комисији за планове скупштине 
општине Пландиште на адресу Скупштина општине 
Пландиште, Војводе Путника 38. са назнаком ''За Измене 
и допуне плана генералне регулације насеља Пландиште''. 
 

4. 
Седница комисије за планове Скупштине општине 
Пландиште на којој ће се разматрати приспеле примедбе 
биће одржана дана 20.07.2016. године са почетком у 11,00 
сати у малој сали Скупштине општине Пландиште, у 
Пландишту, улица Војводе Путника бр. 38.  
Овим се позивају сва лица која доставе писмене примедбе 
на план и извештај да исте образложе на седници 
Комисије за планове Скупштине општине Пландиште, 
наведеног датума. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
Општинска управа 
Број: 350-12/2016-02-IV 
Дана: 30.05.2016.године 

П л а н д и ш т е               НАЧЕЛНИК   
    Александра Одавић Мак,  
            дипл.правник с.р. 
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ШКОЛСКИ КУТАК 
 

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ПЛАНДИШТЕ  
 Највећа основна школа у општини 
организовањем спортских такмичења и пригодном 
приредбом коју су припремилу ученици уз помоћ својих 
учитеља, наставника и професора обележила је Дан 
школе. У школској библиотеци, директор школе, Сава 
Диљаков тога дана је ученицима који су постигли добре 
резултате на школским, регионалним и републичким 
такмичењима и женској кошаркашкој екипи, за 
постигнут успех, уручио поклон књиге. Ове године, 
поклон књиге је добило 38 ученика. 
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” ВЕЛИКА ГРЕДА 
 Ове године, први пут, ОШ „Јован Стерија 
Поповић” у Великој Греди, организовала је сусрете свих 
школа, из целе Србије које носе име овог великог 
комедиографа, родоначелника српске драме. Идеја 
сусрета који су се одвијали паралелно са Стеријиним 
позорјем у Новом Саду, јесте да и школе које носе 
Стеријино име направе „Мале позоришне сусрете“. 
Осим школе домаћина, школе из Београда и Вршца које 
носе Стеријино име, на овим сусретима су биле и ОШ 
„Д.Обрадовић”, Пландиште, „Јован Јовановић Змај” из 
Хајдучице као и две школе из Вршца, ОШ „Младост” и 
музичка школа „Јосиф Маринковић“. 

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ХАЈДУЧИЦА  
 Дан школе, прославила је и основна школа у 
Хајдучици. Као и сваке године, и ове, прослава је почела 
спортским сусретима а затим је наставила пригодном 
приредбом. Поводом Дана школе, ученици и наставници 
редовно штампају и Школски билтен са свим важнијим 
дешавањима у школи. Традиција школе јесте и изложба 
дечијих литерарних, ликовних и ручних радова које 
ученици раде током године. Ове године, школи је за 
обуку ученика о безбедности у саобраћају, Савет за 
безбедост општине Пландиште уручио бицикл. На 
прослави дана школе били су и представници општине, 
председник општине, Јован Репац и председник СО 
Пландиште, Ендре Сабо.  
 Савет за безбедност општине Пландиште је за 
обуку ученика о безбедности у саобраћају, школама 
уручио укупно 4 бицикла (Маргита, Јерменовци, 
Хајдучица и Велика Греда). Прошле године, школа у 
Пландишту добила је 2 бицикла.          
              Р.Г. 



ДОБОРВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ  

УРУЧЕНЕ ПЛАКЕТЕ И ЗАХВАНИЦЕ  

 Крајем маја, Црвени крст Пландиште је пригодним програмом у 

Сали биоскопа у Пландишту, у присустви бројних волонтера, 

доборвољних давалаца крви и пријатеља, обележио 140 година 

постојања Црвеног крста Србије и Национални дан добровољних 

давалаца крви. 

Програм је започео наступом Акро денс клуба Супер стар из 

Пландишта. Након тога, уследио је историјат Црвеног крста Србије, а 

онда је присутнима приказана и презентација ЦК Пландиште са 

активностима које су реализоване у прошлој години.  

Обележавање Дана добовољних давалаца крви увек прати 

уручивање признања даваоцима за 1, 5, 10, 20, 35, 50, 75 и 100 давање. 

Признање за пето давање  добили су Марко Чабиловски, Теодора 

Цветковић, Данијел Хуђец, Милан Илић, Наташа Стибил, Младен 

Јовановић, Жељко Јовановић, Дејан Костадиновски, Виолета 

Крнета, Ђуро Кртинић, Горан Лауш, Зоран Михајлов, Славко 

Русић, Слађана Русов, Ненад Стевановић, Дане Тишма, Марина Везмар и Ђурђевка Зизовски. 

Признање за десето давање добили су: Душан Банчевић, Стеван Банчевић, Данијела Ћалић, Љиљана 

Ивановић, Душан Ивошевић, Биљана Јуначков, Антал Ласло, Горан Личина, Јелена Младеновић, 

Петар Нађ, Мирослав Ничевски, Анета Полд, Радослав Радуловић, Јован Репац, Анка Савић, 

Желимир Симоновски, Марко Танасковић, Ненад Трњавчев, Драган Вељковић и Божена Зановјак. 
Председница Црвеног крста Пландиште, Ђурђевку Тафра уручила је признања добровољним 

даваоцима крви за 20- то давање. Ове године то су били: Бошко Маленовић, Петар Паску, Душко Радак и 

Звонко Тасевски.  

Председник општине Пландиште, Јован Репац уручио је признања даваоцима за 35-то и 50-то 

давање. Признање за 35 давање добили су: Јожеф Форго, Тибор Халас, Ласло Хуска и Душко 

Мајсторовић. Ове године признање за 50 давање добио је Дејан Додић из Пландишта. 

Захвалнице Црвеног крста Србије, за допринос и 

залагање у остварењу задатака Црвеног крста, добили су 

три велика спонзора Црвеног крста Пландиште који су 

током претходних година подржавали рад њихов рад  и 

помагали у реализацији неколико веома значајних 

активности међу којима је и акција “Весела дружина 

Деда Мраза”. То су Концерн Бамби АД Пожаревац, 

СТУП Вршац и општина Пландиште. 

Црвени крста Пландиште је Захвалнице Црвеног 

крста Србије уручио и образовним установама. 

Предшколској установи “Срећно детињство” 

Пландиште, ОШ “Доситеј Обрадовић” Пландиште, 

ОШ “Јован Стерија Поповић” Велика Греда и ОШ 

“Јован Јовановић Змај” Хајдучица.   

                      Г.Р. 
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ КИНОЛОШКОГ ДРУШТВА ВЕЛИКА ГРЕДА ОДРЖАНЕ СУ НАЦИОНАЛНА 

ИЗЛОЖБА ПАСА И СПЕЦИЈАЛКА CANE CORSO  

Кинолошко Друштво Велика Греда организовало је своју 17. Националну изложбу паса и 6. 

Специјалку за расу Cane Corso Italiano у спортском центру Младост у Великој Греди, у суботу, 11.06.2016. 

године. 

 Оцењивање паса на специјализованој 

изложби где је ове године било 70 паса, почело 

је у 17,00 часова. На овој изложби поред паса из 

Србије, могли су се видети и пси из Румуније и 

Бугарске.  

 Национална изложбе паса, већ по 

традицији, уназад неколико година, одржава се у 

вечерњим сатима и почела је у 19 сати. На овој 

изложби били је око 200 паса. 
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У мајској акцији доборовољног давања крви која је 
одржана у Пландишту у организацији Црвеног крста 
Пландиште и Института за трансфузију крви Србије, одазвало 
се 85 лица од чега је 11 одбијено. Крв је дало 74 давалаца, од 
тога је 17 жена а оних који су први пут дали крв, био је 5. 

По броју одазваних акција је скоро идентична мајским 
акцијама у последњих неколико година. 
 Црвени крст Пландиште не престаје да промовише и 
популаризује добровољно давалаштво крви након што је у 
читавој Србији констатовано опадање броја добровољних 
давалаца крви.                       Г.Р. 

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ  НА НИВОУ ПРОШЛОГОДИШЊЕ АКЦИЈЕ 

ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ И ОВЕ ГОДИНЕ НОВЧАНА НАГРАДА 

И за студентску 2015/2016. годину, Општина Пландиште, најбољим 
студентима високошколских установа који су постигли просечну оцену 
најмање 9,00, доделила je новчане награде. Традиција награђивања најбољих 
студената у општини Пландиште је организована 11-ти пут. Дана 21. маја 
најбољим студентима, који су се јавили на конкурс и испунили услове 
конкурса, председник општине Пландиште, Милан Селаковић у присуству 
чланова већа Бојане Јовановић, задужене за спорт и омладину и Милорада 
Стоилковског, уручио новчане награде. Председник је, честитајући 
студентима изразио наду да једнога дана неко од њих учествује у 
одлучивању локалне самоуправе. Ове године, укупно 8 студената је 
испунило услове конкурса. У име награђених студента, председнику 
Општине и његовим сарадницима се захавалио Немања Тасевски. Ове 
године, награду су добили Миљана Ђуровић (9,70) Пландиште, Ивана 
Пејовић (9,57) Маргита, Никола Колевски (9,52) Пландиште, Немања 
Тасевски (9,25) Пландиште, Небојша Максимовић (9,22) Велика Греда, 
Ендре Барна, мастер студије (9,09) Јерменовци, Ксенија Стојић (9,00) 
Маргита и Анела Храшко (9,00) Хајдучица. Новчана награда коју су ове 
године најбољи студенти примили била је у висини од 25.000,00 динара.                           
                   @ 

У организацији КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште а под покровитељством Општине  Пландиште 

успешно је завршен 11. Банатски ликовни салон. 

 У вези са овогодишњим Ликовним  салоном у Пландишту , директор КОЦ-а, Мирослав Петровић 

који је званично отворио салон, рекао је да је ове године  интересовање уметника за излагање Банатском 

ликовном салону било велико.У  КОЦ-у нису крили ни задовољствно, ни изненађење за велики број 

пристиглих радова, преко 30 уметника је наступало са 65 радова. Пријатно изненађење овогодишњег 

Ликовног салона у Пландишту је био и одзив већег броја уметника не само са територије Јужног Баната већ и 

шире, међу којима је био и запажен број академских сликара. излагали сликари аматери.  

Овогодишње жирирање је обавио Јон Стефан, академски сликар из Вршца, родом из Барица. На 

предлог селектора, на Банатском ликовном салону у Пландишту је први пут награђен и уметник дебитант. 

На 11.Банатском ликовном салону у Пландишту  најуспешније радове 

су имали: Славица Милошевић Миланов из Банатског Карловца, 

Славица Грбић Милица и Јанко Лацо из Зрењанина.  Специјалне 

плакете  су добили : Вера Вујић из Банатског Карловца, Милана 

Јовановић из Беле Цркве и Иван Каранфиловски из Црепаје. 
Диплома за најбољег дебитанта уручена је Јагоди Сантрач Ђорђевић 

из Вршца. 
 Званично отварање 11.Банатског ликовног салона увеличали су 
својим наступома, чланови дечије радионице „Машта може свашта“, 
Народне библиотеке Пландиште, Момир Перовић и Вук Попадић, 
ученици ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште који су изрецитовали 
песме домаћих аутора, Зоре Блажић, Миленка Босанкића-Мачка, 
Жељка Цеснка и Бранка Д: Зрнића. И Марио Цеснак, ученик ОШ 
„Д.Обрадовић“ Пландиште и  музичке школе „Јосиф Мариновић“ 
Вршца,  извео је једну музичку нумеру на кларинету.            Г.Р.  

11. БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН 

ПРВИ ПУТ НАГРАДА ЗА ДЕБИТАНТЕ 



С Т Р А Н А  7  

 Општина Пландиште је 26.05.2016. потписала уговор у 
Министарству омладине и спорта за добијени пројекат „И ја сам 
волонтер“ на Конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе у 
спровођењу омладинске политике на локалном нивоу, у вредности од 
220.500,00 РСД. На Конкурс је пристигло 54 предлога пројеката од чега је 
21 општина добило средства за своје пројекте. Испред општине Пландиште 
уговор је потписао Заменик председника Општине, Горан Доневски. 
 Општи циљ Пројекта је стварање услова за унапређење положаја и 

учешћа младих у локалној заједници кроз промоцију волонтеризма и повећање броја младих нарочито кроз 
подстицање волонтеризма и омладинског рада и изградња капацитета удружења младих кроз друштвено 
оснаживање младих. 

Волонтирање у локалу даје најбоље резултате волонтерског рада. Ангажовањем на локалу волонтери 
имају прилику да се боље упознају са својом заједницом као и да стекну богато искуство о својој околини. 

По пројекту, који спроводи Општина Пландиште – Канцеларија за младе а финансира Министарство 
омладине и спорта Републике Србије, обука је планирана за август месец 2016. године. Дводневну обуку за 
петнаесторо младих  узраста од 15 – 30 година, спровешће Волонтерски центар Војводине као сертификовани и 
овлашћен тренинг центар за тему волонтеризма. Обука ће бити одржана у Хајдучици у Европском центру 

пријатељста за децу и омладину.                                            @ 

"И ЈА САМ ВОЛОНТЕР" 

пројекат финансиран од стране Министарства омладине и спорта 

Пландиште је радном посетом обишла делегација 

Министарства омладине и спорта на челу са државним 

секретаром за спорт Предрагом Перуничићем. 

Организован је округли сто са темом о примени Новог 

Закона о спорту.  

Поред челних људи локалне самоуправе састанку 

су присуствовали и представници Спортског савеза 

општине Пландиште. Добијене су важне информације које 

ће у будућности свакако утицати на лакши али и 

квалитетнији рад Спортског савеза односно клубова, 

удружења и организација. Овом приликом државни 

секретар за спорт посетио је ОШ "Доситеј Обрадовић" – 

Пландиште, погледао део ревијалне одбојкашке утакмице 

девојчица из наведене школе и ОШ "Јован Стерија Поповић" - Велика Греда и уручио спортске реквизите у виду 

кошаркашких и одбојкашких лопти, а затим обишао теретану на отвореном као и фудбалски терен ФК "Слога" из 

Пландишта.                                                                                        puggia 

Новоизабрано руководство УРС “Смуђ” Пландиште и у овој години наступа врло амбициозно. 
Интензивно раде на уређењу простора на Багеру и организују редовна такмичења како за сениор тако и за јуниор. 
И ове године су успешно организовали манифестацију под називом "Дани Рибара" која се одржала 4. јуна на 
рибњаку "Багер" у Пландишту. Тога дана више десетина деце је дошло на Багер са жељом да буду најбољи и 
победе у пецању на пловак. 

Тамичење у пецању на пловак за јуниор је почело у 10 часова. Два сата касније,судије су оцениле 
такмичаре и најуспешнијим такмичарима додељени су пехари и 
медаље. Овога пута најуспешније јуниорке су биле 1. Лана 
Димитријевић, 2. Јована Поцић и 3. Теодора Тодоровић. 
Најуспешнији јуниори на Данима рибара Пландиште 2016. су били: 1. 
Огњен Јовановић, 2. Стефан Рамовић и 3. Мирослав Јаћимовски. 
 По речима председника УРС “Смуђ” Пландиште, Николе 
Бањанина, организатори су задовољни одзивом такмичар и долаком 
свих осталих који су својим присуством подржали манифестацију и 
уједно се упознали са активностима овог удружења. Организзатори су 
се и овога пута показали као прави домаћини, њихови мајстори 
котлића, скували су довољно рибље чорбе за све госте и посетиоце. 
Захваљујући овим младим људима, Багер у Пландишту, из године у 
годину постаје све атрактивније место како за риболовце тако и за 
шетаче и оне који траже пријатан и миран кутак за одмор.       Г.Р. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УРС “СМУЂ” ПЛАНДИШТЕ   

ОДРЖАНИ ДАНИ РИБАРА  

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР ЗА СПОРТ ОБИШАО ПЛАНДИШТЕ 



 

 

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 16. ЈУН 2016, Година 4. Број 35. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

Спортски савез општине Пландиште у сарадњи са професором физичког васпитања Ивашковић 

Јованом и педагогом Тољ Данком за децу ОШ "Доситеј Обрадовић" из Пландишта организовао је акцију под 

називом "Ја знам да пливам, а ти?". Током четири месеца организована односно реализовано је десет 

одлазака на затворен базен СЦ "Младост" у Панчево. Обуку је до 

сада прошло преко 100 деце, углавном непливача, узраста од 11 

до 14 година. Поред Спортског савеза акцију су помогли КОЦ 

"Вук Караџић", "Polimer commerce" д.о.о. из Пландишта, Зоран 

Воркапић директор "Јединство" Велика Греда и Месна заједница 

Пландиште.  

Основна идеја ове акције је да колико је могуће што више 

деце научи основе пливања с обзиром на чињеницу да општина 

Пландиште нема никакве услове за бављење овим изузетно 

здравим и базичним спортом.                     

            Спортски савез Пландиште 

"ЈА ЗНАМ ДА ПЛИВАМ, А ТИ?" 
март, април, мај и јун - месеци пливања 

На позив партнерске општине Анина из Румуније, у истоименом граду, секција ветерана ФСО Пландиште 
учествовала је на Међународном фудбалском турниру "Куп пријатељства – 2016". У конкуренцији 4 екипе 
(две из Румуније и једна из Македоније) најуспешнији су били наши представници који су остварили све 
три победе. Домаћин наредног такмичења 18. јуна биће Росоман. 

* 
Летњи регистрациони период у 2016. години за играче клубова свих степена такмичења траје од 13. јуна до 
31. августа, 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 

 * *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ * * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ * * БЛИЦ *  * БЛИЦ * *  * 

ЕКИПА СЕНИОРА  ПРВАЦИ  КУПА ВОЈВОДИНЕ  И  КУПА  СРБИЈЕ  

 Сениорска екипа карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште 

у саставу (Ивошевић Александар, Величковски Лука и 

Величковски Стефан) у претходном периоду остварила је 

изванредне резултате: - Првенство Војводине - одржано у Старој 

Пазови 05.03.2016. године - Прво место, Првенство Србије – 

одржано у Параћину 27.03.2016. године – Треће место, Куп 

Војводине – одржан у Инђији 10.04.2016. године – Прво место, 

Куп Србије – одржан у Беочину 21.05.2016. године – Прво место. 

             Кадетско – Јуниорска екипа у саставу (Тадић Радован, 

Величковски Лука, Величковски Стефан) је такође остварила 

изузетне резултате - Куп Војводине – одржан у Инђији 10.04.2016. 

године – Прво место, - Куп Србије – одржан у Беочину 21.05.2016. 

године – Треће место. 

             Полетарци, пионири и наде карате клуба 

„АГРОБАНАТ“Пландиште су у претходном периоду на 

првенствима Баната, Војводине и Србије освојили укупно 34 

медаље (златних -11, сребрних – 9, бронзаних - 14). 

              Такмичари Карате Клуб „АГРОБАНАТ“ Пландиште (Рокнић Ксенија, Ивановски Анабела, 

Јовановић Јелена, Величковски Стефан) су изборили пласман за учешће на школској олимпијади која се 

ове године одржавала у Врању од 9-15 маја.Од свих спортова који су заступљени на територији општине 

Пландиште једино су такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ изборили пласман за учешће на 

школској олимпијади – Врање 2016. На олимпијади су имали врло запажене наступе у изузетно јакој 

конкуренцији. Након завршетка ових активности, настављају се интензивне припреме за предстојеће 

полагање за појасеве које такмичаре очекују 17.06.2016. године.            тренер Мајкић Зоран    


