
 

Билтен Општине Пландиште 
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ВЛАСНИК ДАНСКЕ КОМПАНИЈЕ „БИГАДАН“ РАЗГОВАРАО СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНЕ  

БИОГАСНА ЕЛЕКТРАНА У ПЛАНДИШТУ 
 Представници данске фирме „Бигадан“, за 
својих пет година истраживања тржишта у Србији, 
већ су у неколико наврата посетили општину 
Пландиште и са представницима Локалне 
самоуправе разговарали о својим намерама. Наиме, 
„Бигадан“ већ годину дана планира изградњу 
бигасне електране у Србији. На основу потенцијала 
које општина Пландиште има, „Бигадан” показује 
озбиљно интересовање да прва биогасна електрана у 
Србији буде изграђена управо у овој општини.  

Ових дана, општину Пландиште је посетио и 
Карстен Бугхаве, власник „Бигадана”, данске фирме 
која је једна од највећих светских компанија за 
изградњу биогасних постројења и са руководством 
Општине разговарао на тему биогасне електране. О 
могућностима и спремности Општине да 
максимално изађе у сусрет захтевима потенцијалног 
инвеститора, говорио је председник, Јован Репац.  

За изградњу биогасне електране које би у 
почетку запошљавала 30 радника, Општина 
Пландиште је инвеститорима наменила канцеларију 
за рад и понудила више локација на расположивом 

државном зељишту 
за погон. Општина 
П л а н д и ш т е  ј е 
д а н с к о м 
и н в е с т и т о р у 
интересантна због 
отпада из индустије 
меса и са живинских 
фарми који је 
н а ј к в а л и т е т н и ј и 
енергетски извор за 
б и о г а с н а 
п о с т р о ј е њ а . 
Представник данске 

фирме је био задовољан исходом разговора посебно 
због снажне политичке подршке Локалне 
самоуправе и обећења да се убрзано обезбеди сву 
потребну документацију за изградњу постројења. 
Основна идеја је да “Бигадан” изгради огромно 
постријење на био гас које би користило отпад са 
фарми и локалне индустрије и претравало их у 
енергију која је довољна да производи и биођубриво 
за потребе 2000 хектара земље. Захваљујући јакој 
енергетској вредности органског ђубрива које ће 
имати биогасно постројење, у Бигадану су уверени 
да ће приноси бити већи него са хемијским 
ђубривом. 

Данска фирма је до сада изградила 45 
биоелетрана у 15 земаља света а сами су власници 
10 биоелектрана. Председник општине Пландиште 
је изјавио да ове референце говоре да се ради о 
озбиљној фирми, Пројекат има јаку подршку и 
Покрајинске Владе и Покрајинског секретаријата за 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локлану самоуправу. Председник је посебно истакао 
значај и важност инвестиције која ће у будућности 
обезбеђивати производњу здраве, био хране на 
територији општине Пландиште а уједно отвара 
могућности за дугорчнију сарадњу и на другим 
пројектима.          Г.Р. 

 Општинско веће општине Пландиште 
одржало је своју 19. седницу којом је председавао 
председник Општине, Јован Репац и у чијем раду је 
учествовало 7 од 9 већника.  
 На дневном реду било је укупно 5 тачка. 
Након усвајања записника са 17. и 18. седнице 
чланови Већа прво су били упознати са Извештајем 
о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 
2016. годину у периоду јануар - септембар 2016. 
године.  
 Известилац по овом питању, Јожеф Борош 
је рекао да је Служба буџета у обавези да два пута 

годишње подоси Извештај о извршењу буџета за 
текућу годину који се подноси и Министарству 
финансија на увид. У овом периоду приходи 
општинског буџета били су 338.606,713 динара што 
је 57,45% остварења буџета, док су расходи били 
359.402.298 динара, односно 60,54% буџета.  
 На дневном реду последње седнице 
Општинског већа био је и Предлог Закључка о 
утврђивању просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза 
на имовину за 2017. годину на територији општине 
Пландиште.   (наставак на стр. 3) 

ИЗВЕШТАЈ СА 19. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ЦЕНА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ НЕПРОМЕЊЕНА  
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ПРОЈЕКАТ СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ПЕТ ПОРОДИЦА ДОБИЛО КУЋЕ  

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПАЛАНДИШТЕ 

БЕСПЛАТНА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА  

„ИМА ЈЕДНА ЗЕМЉА“ БОЈАНА ЉУБЕНКОВИЋА  

Крајем прошле недеље, Јован Репац, 
председник општине потписао је уговоре којима 
се регулишу права и обавезе породица са 
територије општине Пландиште, које су стекле 
услове за доделу помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица куповином сеоских кућа и 
доделом пакета грађевинског материјала. 
Куповина кућа део је великог пројекта „Стамбено 
збрињавање у Републици Србији” за који је 
конкурисала и општина Пландиште. Овога пута, 
добијена су средства за куповину 5 кућа и 
збрињавање исто толико породица од укупно 9 
колико их је конкурисало.  

Општинска комисија за доделу средстава 
одлучивала је, на основу достављене 
документације, које породице стичу право на 
доделу средстава за куповину кућа. На 
потписивању уговора, председник општине, Јован 
Репац је обећао да ће Локална самоуправа радити 
како би кров над главом добиле и остале породи. 
Од прошле недеље у своје домове усељавају се: 
Миодраг Јованчевић, Ћалић Славица, 

Слађана Булајић, Марина Спасески Бундало и 
Даринка Кукуљ са својим породицама. Три куће 
су у Пландишту а две су у Хајдучици. 
Реализација овог пројекта је на задовољство како 
породица које су куће купили тако на оних који 
су их продали. Свака породица, за куповину куће 
добила је средстава у висини од 1.140.000,00 
динара и пакет грађевинског материјала за 
адаптацију или поправку куће у износу од 
180.000,00 динара. Пројекат је регионалног 
карактера и финансира га Банка за развој Савета 
Европе. 

 Захваљујући општини Пландиште, 
донаторима и општинском поверенику за 
избеглице, Славица Ћалић је рекла да коначно 
може унуку Јовану (14 година) да каже: „Јоване 
ово је бабина кућу.” Славица, наставник српског 
језика и књижевности, пре 26 година из Осјека је 
дошла у Пландиште са супругом Славком и двоје 
деце, Давором и Срђаном. Супруг на жалост 
није дочекао да се са породицом усели у кућу, 
преминуо је након тешке болести. Славица са 
осмехом и пуно оптимизма каже, да ће радити на 
реновирању куће као би Крсну славу, Светог 
Јована, први пут после више од четврт века 
година, прославили у свом новом дому.    Г.Р. 

 У петак, 11. новембра на Дан примирја у Првом светском рату, 

КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште организовао је бесплатну позоришну 

представу за све који су били заинтересовани. 

 По речима директора, Мирослава Петровића, жеља запослених је 

била да поводом празника за своје суграђане организују културно дешавање. 

Одлучили су се за монодраму „Има једна земља“ у режији и извођењу 

Јовице Јашина, написану и по књизи „Писма из Србије“, српског 

сатиричара Бојана Љубеновића. 

 Монодрама је најављена као представа која ће публику подсетити да 

се смеје, где публика има главну улогу. Главни јунак је странац који „са 

хируршком прецизношћу, на духовит и луцидан начин, сецира српску 

стварност, указујући публици на овдашње парадоксе, аномалије, мане и 

врлине“ стоји у програму монодраме.        Г.Р. 
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(наставак са стр. 1) 
 Известилац по овој тачки био је Александар 
Савков, шеф Локалне пореске администрације рекао 
је да је, по основу Закона о порезима на имовину, 
обавеза надлежног 
о р г а н а  ј е д и н и ц е 
локалне самоуправе је 
да објави акт којим се 
утврђују просечне цене 
квадратног  метра 
о д г о в а р а ј у ћ и х 
н е п о к р е т н о с т и  у 
зонама до 30. новембра 
сваке текуће године а 
р ад и  ут в р ђ ив ањ а 
пореза на имовину за 
н а р е д н у  г о д и н у . 
Општина Пландиште је 
подељена у три зоне и порез се плаћа на 
грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште, 
на стнове и куће за становање, на пословне зграде и 
друге грађевинске објекте који служе за обављање 
делатности и на гараже и гаражна места. Цена 
квадратног метра остаје непромењена, на нивоу 
прошлогодишње. Александар Савков је рекао да се у 
наредној години очекује прилив новчаних средстава 
у буџет Општине од пореза на имовину у износу од 

око 40 милиона динара од физичких и правних лица. 
 Већници су разматрали и Предлог Закључка 
о усвајању Шесте измене и допуне Плана јавних 
набавки за 2016. годину. Известилац по овој тачки, 

Б р а н к а  П а н т и ћ , 
запослена у Служби 
буџета је рекла да се 
измене и допуне Плана 
ј а в н и х  н а б а в к и 
п р е д л о ж е н е  з б о г 
промене износа за јавну 
набавку „Радови на 
пошљунчавању улица 
Иве Милутиновића и 
улице Ђуре Јакшића у 
на с ељ ено м  м ес т у 
Маргита и стручни 
надзор. Тако се укупна 

вредност Плана јавних набавки у износу од 
145.269.900 динара замењује износом од 146.927.400 
динара. Измена је и у називу јавне набавке Прве 
партије која сада гласи „Израда, опремање и 
повезивање истражно - експлоатационог бунара у 
насељеном месту Дужине и стручни надзор”.   
 Претпоследња и последња тачка су захтеви и 
молбе грађана, удружења и других правних лица у а 
након тога и текућа питања.          Г.Р. 

ИЗВЕШТАЈ СА 19. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 Канцеларија за младе општине Пландиште ових дана је прославила свој 
осми рођендан будући да је основана 7. XI 2008. године. Од почетка рада до 
данас, Канцеларија је била место где се младима пружа подршка у сваком 
облику, кад год им је потребна помоћ или савет, увек је ту да одговори на 
потребе младих. 
 Циљ Канцеларије за младе јесте побољшање квалитета живота младих и 
што активније и корисније коришћење њиховог слободног времена, које они 
углавном проводе неорганизовано. Иначе, у оквиру Локалне самоуправе, 
Канцеларија за рад са младима је и сервис за младе, рекао је Драгослав 
Аврамовић, координатор Канцеларије. Од оснивања до данас Канцеларија која 

броји 20-так волонтера, конкурисала је и добила средства за 7 пројеката који су намењени младима, узраста 
од 15 до 30 година. Укупна вредност свих реализованих пројеката је скоро 4 милион динара.  По речима 
координатора, поносни су на добру сарадњу са другим омладинским организацијама и институцијама као 
што су Црвени Крст, КОЦ „Вук Караџић“, Центар за социјални рад Пландиште,  Спортски савез 
општине, Унија студента општине Пландиште и Клуб младих “КАСПЕР”.   

ПРОЈЕКТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ДОНЕЛИ 4 МИЛИОНА ДИНАРА  

У МАРКОВИЋЕВУ ОБЕЛЕЖЕНО 177. ГОДИНА МОЛИТВЕНЕ КУЋЕ  
 Пре тачно 
177 година у 
М а р к о в и ћ е в у , 
н а ј м а њ е м 
насељеном месту 
о п ш т и н е 
Пландиште које 
се налази на 
самој граници са 
Румунијом од 

које га дели река Брзава а које данас броји око160 
становника, подигнут је молитвени дом чија је 
заштитница Света Каратина коју хришћани, 
католичке вере славе 25.новембра. Молитвена кућа 
у Марковићеву данас је била препуна верника и 
гостију који су одали пошту заштитници, Светој 
Катарини, што ће малобројни мештани, верници 
памтити као изузетан догађај. Не само због 
посећености миси већ и због новог изглед 
молитвеног дома. На мису која се једном месечно 
држи у Марковићеву, долазила је једино Ибоја Нађ 
са својом породицом, супругом и четири сина. Како 
сама каже, беспарица и криза је учинила своје, ни 
сама није знала коме да се обрати за помоћ да се 

молитвена кућа сачува од рушења јер су спољни 
зидови куће почели да пуцају. Како обично бива, 
када се најмање надате појаве се добри људи 
спремни да помогну. Тако је било и у Марковићеву, 
на иницијативу Ilone Waltner, пензионерке која 
живи у Бечу, почела је да се реновира и обнавља 
Молитвена кућа на чему су јој мештани и католички 
верници из Марковићева неизмерно захвални.  
 И сами кажу да ће наставити са реновирањем 
унутрашњости куће и да ће до следеће године и 
имендана заштитнице њиховог Молитвеног дома, 
свете Катарине, офарбати клупе и под, како би 
молитвена кућа изгледала како и доликује.  
У Марковићеву је 
било свечано како 
се одавно не памти 
на д ан Св ет е 
Катарине, што је 
у л и л о  н а д у 
м а л о б р о ј и м 
мештанима да се уз 
добру вољу и помоћ 
пријатеља много 
тога може постићи. 
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У општини Пландиште, Преподобну мати 
Параскеву, Свету Петку славила је Црква у Банатском 
Соколцу, Општински одбор Српске напредне странке и 
Предшколска установа. У Сали КОЦ-а „Вук Караџић“ 
Пландиште окупио се велики број чланова и пријатеља 
Српске напредне странке и Општинског одбора 
Пландиште.  

Резање славског колача обавио је месни парох, 
јереј Недељко Јанковић а овогодишњи кум Славе био је 
председник Општине Пландиште и Општинског одбора 
СНС-а, Јован Репац. Након резидбе славског колача, 
председник Репац је честитао славу свим члановима СНС
-а и захвалио и поздравио све присутне који су својим 
доласком увеличали прославу страначке Славе изразивши 
наду, да ће следеће године бити још нових чланова и младих људи, за које се ново руководство општине 
бори да створи што боље услове за живљење у Пландишту.                Г.Р. 

ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКИ ОДБОР СНС ПРОСЛАВИО СТАНАЧКУ СЛАВУ  

 Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште са својих 
5 одељења јуче прославило Крсну славу, Свету Параскеву у народу звану 
Света Петка. Колектив је славу примио и први пут славио 2011. године 
када је кума била је Јадранка Граовац из Пландишта. Од тада до данас, 
запослени заједно са гостима међу којима су и ове године били 
функционери Општине, директори основних школа, предствници 
институција и установа чији је оснивач Општина и пензионери, које никада 
не заборављају као госте, без прекида славе. 
 Резидбу славског колача обавио је месни парох, Недељко Јанковић 
а овогодишњи кум славе био је Милан Селаковић, директор ЈП „Полет“ 
Пландиште.              Г.Р. 

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПРОСЛАВИЛО КРСНУ СЛАВУ 

ДИРЕКТОР КОМУНАЛНОГ КУМ  

У ПЛАНДИШТУ 12. ПУТ ЗА РЕДОМ 

МАНИФЕСТАЦИЈА „НАЈ ПИТА“ 

 У организацији Удружења инвалида рада општине 
Пландиште, успешно је одржана 12 по реду гастрономско - 
кулинарска манифестација под називом „Нај пита“. Једна од 
редовних активности овог Удружења које је једно од 
најактивнијих у општини Пландиште, свакако је „Нај пита“ на 
коју су посебно поносни, рекла је Славица Цветићанин, 
председница Удружења инвалида рада општине Пландиште.  
 Као и ранијих године и ове године, пропозиције су 
дозволиле такмичење како сланих тако и слатких пита. 
Такмичило се укупно 50 пита које су стигле не само из Баната и 
Војводине већ и из Румуније. Већ четири године, захваљујући 
општини Пландиште, Удружење има сарадњу са Асоцијацијом 

пензионера „Сениори“ из Дете у Румунији који су и ове године присутвовали „Нај пити“. Гости из Румуније 
учествовали су и у такмичарском делу. О најбољим питама у Пландишту одлучивао је жири у саставу: 
Мирослав Жекић из Старчева, председник и чланови, Светлана Весић из Дете и Ката Стефановић из 
Панчева. Кажу да је жирирање било тешко јер су све пите биле укусне. Ипак, једногласно су одлучили да је 
најбоља била лења пита Ружице Корица из Дужина, друго место је освојила пита са сиром и зељем коју је 
направила Мира Крстев из Пландишта, док је треће место припало пити бундевари коју је направила 
Валерика Дреган из Дете. Овогодишњу манифестацију „Нај пита“ домаћини ће памтити и по званичном 
протоколу о сарадњи који је Александра Воикулеску председник Асоцијације пензионера „Сениори“из 
Дета уручио Славици Цветићанин, председници Удужење инвалида рада Пландиште. Жеља оба удужења 
јесте да сарадња прерасте и у један заједнички пројекта у који ће бити укључено и удужење пензионера из 
Мађарске из града Бордањи са којима Дета такође сарађује. Поред бројних удружења инвалида рада, 
пензионера и актива жена, гости манифестације били су и представници Локалне самоуправе, Горан 
Доневски, заменик председника општине, Владан Младеновић, заменик председника Скупштине општине 
Пландиште и Бојана Јовановић, члан Општинског већа.    

РАДНО И СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАНА СЛАВА „СВЕТИ ВРАЧИ“ 
 У Дому здравља у Пландишту ове године је у присутву гостију и заполсених, свечано и радно јер је 
већина присутних лекара, медицинских сестара и осталих запослених била у радним манитилима. У славском 
духу, у великом холу Дома здравља месни парох, јереј Недељко Јанковић је резао славски колач. Први кум Славе 
био је директор, др Драго Божић. Жеља директора је да Слава буде прихваћена и да је колектив Дома здравља 
слави без прекида. Резању Славског колача присутвовали су и функционери општине Пландиште, председник и 
заменик председника општине, Јован Репац и Горан Доневски, председник СО Пландиште, Ендре Сабо, 
начелница општинске управе, Александра одавић Мак и секретар СО, Золтан Ковач. 
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КУД „ДУКАТИ“ ИЗ МАРГИТЕ СА ПРИЈАТЕЉИМА ОДРЖАЛИ 

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 

 КУД „ДУКАТИ“ из Маргите од оснивања 
до дана данашњег није пропустио ниједу годину да 
својој верној публици не поклони Годишњи концерт 
где приказују све што су урадили током године али и 
најуспешније креографије у њиховој биографији. 
Прилику да изађу пред маргитску, доста захтевну 
публику. Кажу, једну од најбољих у општини јер 
препознаје добру игру што награђује богатим 
аплаузима. Тако је било у и овога пута, публика у 
свакој игри буде резервни играч који позитивно 
изненади.  
 На 16. по реду Годишњем концерту КУД 
„Дукати“ су у госте позвали, кажу, како ред налаже, 
бар једног, најближег комшију, Ове године био је то 
КУД „Јасен“ из Великог Гаја, најмлађи КУД у 
општини Пландиште и КУД „Свети Сава“ из 
Великог Средишта. Мото овогодишњег концерта 
био је да „На млађима свет остаје“ и промоција 

најмлађих фоклорних група свих КУД-ова који су у 
суботу, 12. новембра наступали на сцени Дома 
културе у Маргити. За своју верну публику, први 
ансамбл домаћина, премијерно је извео две нове 
кореографије, Игре из Ниша и Пчиња, Зорана 
Димковића, кореографа и уметнчког руководиоца 
Ансамбла од оснивања.  
 КУД „Дукати“ једно од најтрофејнијих 
друштава у општини Пландиште које сваке године 
има најмање једну турнеју по иностранству. Играчи 
остају верни Ансамблу без обзира на обавезе 
студирања или рада у другим градовима, кажу да се 
код куће у свом матичном КУД-у осећају најбоље и 
најсигурније. Заједно су пропутовали скоро све 
земље у најближем окружењу и са осмехом се 
присећају турнеје у Пољској, Француској, Италији и 
најсвежије, овогдишној, у Бугарској.         Г.Р.  

ПРОЈЕКТИ ИЗ ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ, РУМУНИЈА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

У ДЕЦЕМБРУ ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА   

У другом позиву за финасирање пројеката 
прекограничне сарадње Румунија – Република 
Србија, Општина Пландиште је конкурисала са 5 
пројеката. Од октобра и децембра 2015. Општина 
Пландиште реализује два пројекта из овог позива. У 
пројекту под називом „Центар за хитно реаговање 
у случају поплава у сливу 
река Моравица и Брзава”, 
општ ина Планд ишт е ј е 
носилац а партнери су општине 
Моравица и Дента. Пројекат је  
из области деловања у 
ванр ед ним сит уацијам а, 
Општина Пландиште је 
носилац пројекта а партнери су 
општине Моравица и Дента у 
Румунији. 

Пројекат под називом 
„Центар за хитно реаговање у случају поплава у 
сливу река Моравица и Брзава” настао је са жељом 
да се на тај начин реше акутни проблеми у случају 
ванредних ситуација. Општина Пландиште ће, 
захваљујћи пројекту добити опрему за кухињу и 
вешерај у Центру за ванредне ситуације који ће бити 
смештен у Хајдучици у простору Европског центра 
за младе и омладину. Опрема вредна 33 хиљада евра 
стигла је и монтира је. Центар је сада опремљен и 
том недостајућом опремом као шаторима, врећама за 

спавање, чизмама и ћебадима. Осим опреме Пројекат 
предвиђа и одређен број активности. Реализовани 
тренинзи и обуке за чланове Јединица цивилне 
заштите општине Пландиште путем којих су стицана 
знања и обука из области прве помоћи, деловања у 
ванредним ситуацијам и из области противпожарне 

заштите.  
 Ових дана пројектом 
треба да буду реализоване 
с л е д е ћ е  а к т и в н о с т и : 
коференција о ванредним 
ситуацијама и то по једна у 
свакој општини партнера, у 
Пландишту, Моравици и 
Денти. Такође, пројектна 
активност је студијска посета 
изворима река Брзава и 
Моравица које плаве како 

територију општине Пландиште тако и територију 
партерских општина. 
 Укупна вредност пројекта је 696,137,00 евра 
а буџет општине Пландиште је 98.875,00 евра. 
Партнерске општине кроз пројект решавају 
проблеме вишка вода и да ће они набављати машине 
и опрему за чишћење и измуљивање канала и сечу 
шибља на каналима. Пројект је почео у 3. децембра 
прошле године и траје до краја ове године.            
            Г.Р. 
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ГГ “Ми можемо” и Зоран Воркапић од данас чланови СНС 

ПРИКЉУЧУЈЕМО СЕ ТИМУ КОЈИ РАДИ У ИНТЕРЕСУ ГРАЂАНА 

Црвени крст Пландиште никада не пропушта 
прилику да истакне да су млади волонтери снага 
организације на коју су изузетно поносни јер остају 
верни организацији деценијама. Група младих који 
су сада већ озбиљни млади људи, на одговорним 
радним местима, неки и на функцијама, чланови 
Црвеног крста постали су крајем деведесетих. У 
међувремену су завршили средње школе и факултете 
и они који су остали у Пландишту и даље се 
окупљају у Клубу малдих ЦК Пландиште а они који 
раде ван Пландишта, кажу, не могу да дочекају 
викенд или дане када су слободни да се у Клубу нађу 
са пријатељима. 

Од 4. до 6. новембра, Црвени крст Војводине 
реализовао је обуку младих волонтера - вршњачких 
едукатора на тему „Очување репродуктивног 
здравља младих“, у одмаралишту Црвеног крста 
Бачка Паланка „Багремари“ где су биле присутне и 
волонтерке ЦК Пландиште, Ивана Трнинић и 
Анастасија Тот. Укупно 26 учесника учествовало је 
на обуци из 13 војвођанских организација Црвеног 
крста. Волонтери су имали прилику да усвоје нова 
знања о изградњи здравих партнерских веза и 

правом времену за ступање у интимне односе; 
пубертету, адолесценцији; анатомији и физиологији 
репродуктивног система; ризичним понашањима, и 
начинима реаговања на притисак вршњака, трудноћи 
у адолесценцији; полно преносивим инфекцијама, 
Хив/Аидс-у, и контрацептивним средствима.  

Предавачи на семинару били су, мр сци. мед. 
Драгана Зарић - Дом здравља Нови Сад, Владимир 
Антић - Унија организација која се баве заштитом 
особа која живе са ХИВ-ом и Аидс-ом, и Борис 
Ковачић - Удружење „Став плус“. Након обуке, 
волонтери ће у основним и средњим школама 
реализовати информативна предавања/радионице и 
на тај начин едуковати своје вршњаке о важности 
очувања репродуктивног здравља. 

Анастасија и Ивана ће бити едукатори 
старијим разредима у све три основне школе са 
територије општине Пландиште, у ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште са подручним одељењима, у 
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица.        Г.Р. 

ВОЛОНТЕРИ ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ НА СЕМИНАРУ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ  

ОЧУВАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА МЛАДИХ 

Дом здравља  у Пландишту 

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА 

 Сви који су прошле године примили вакцину против грипа, и ових дана долазе у Дом здравља да се 
вакцинишу. И ове године, Дом здравља „1. Октобар“ добио је исту количину вакцина против сезонског 
грипа као и прошле, 750 доза. Од тога, 200 доза припада Дому за душевно оболела лица у Старом Лецу, за 
кориснике и њихове запослене. Вакцина је потпуно бесплатна и могу је добити старији од 65 година, 

запослени у Дому здравља и одрасла лица и 
омладина, оболела од хроничних болести. За 
старије, непокретне и слабо покретне пацијенте, 
одабрани лекри из Дома здравља у Пландишту 
посебно брину и они вакцину против грипа добијају 
код куће. Вакцинација траје, по речима главне сетре, 
Ане Грабеж, до марта следеће године, када се 
неискоришћене вакцине враћају.       Г.Р. 

Извор: Од прошле недеље Група грађана „Ми 
можемо“ предвођена Зораном Воркапићем, 
колективно је приступила Српској Напредној 
Странци. Одлука да 5 одборника 
Групе грађана пређе у Српску 
Напредну Странку донета је 
једногласно. Тим поводом у 
просторијама Општинског одбора 
СНС у Пландишту је одржана конференција за 
штампу на којој је, председник ООСНС Пландиште, 
Јован Репац свим присутним саопштио да од 23. 
новембра одборници Групе грађана „Ми можемо - 
Зоран Воркапић“, колективно приступају Српској 

Напредној Странци. Воркапић је на Конференцији за 
штампу рекао да цене политику коју спроводи 
премијер Вучић, пре свега његов рад на довођење 

инвестиција у Србију и борбу за 
свако ново радно место. Свака 
општина тежи напретку па тако и 
Пландиште и сходно томе, нови 
чланови СНС-а сматрају да 

руководећи тим у општини Пландиште има жељу и 
идеје да се уради много позитивних ствари за 
општину Пландиште. Скупштинску већину коју 
предводи СНС сада чини 21 одборник од укупно 23 
одборничка места у СО Пландиште. 
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СВЕ СПРЕМНО ЗА ДРУГИ КРУГ 

ЛИЦИТАЦИЈЕ  
 

 Председник општине Пландиште, Јован 

Репац је 18.11.2016. године, 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 у 

општини Пландиште. 

Оглас за јавну лицитацију у другом кругу за 

давање у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Пландиште 

у односи се на катастарске општине Велики Гај, 

Марковићево, Милетићево, Дужине, Стари Лец, 

Јерменовци, Барице, Велика Греда, Купиник, 

Хајдучица, Пландиште и Маргита. У Огласу је 

неведено да лицитациони корак износи 500 динара. 

Сви зинтересовани могу видети 

документацију о парцелама које су оглашене за 

други круг лицитације. Увид у документацију: 

графички преглед катастарских парцела по 

катастарским општинама и списак парцела по 

формираним јавним надметањима (комплексима), 

која су предмет издавања у закуп и на коришћење, 

може се извршити у згради Општине Пландиште, у 

канцеларији број 1 сваког радног дана од 10,00 

до12,00 часова. Контакт особе су Мајкић Зоран, 

Ловрић Јасмина а више о Лицитацији може се сазнат 

и на тел. 013/862-325 и 013/861-033. 

Земљиште из овог огласа даје се у виђеном 

стању. Обилазак пољопривредног земљишта, које се 

даје у закуп и на коришћење може се извршити: за 

КО Велики Гај, Марковићево, Милетићево, Дужине, 

Стари Лец, Јерменовци, Барице 

дана 30.11.2016. године од 08,00 

часова и за КО Велика Греда, 

Купиник, Хајдучица, Пландиште, 

Маргита дана 01.12.2016. године 

од 08,00 часова. 

Рок за подошење 

докумантација за други круг 

лицитације је 05.12.2016. година 

а Лицитација за давање 

пољоппривредног земљишта у 

државној својини у закуп је заказана за 06.12.2016. 

године у Дому културе у Пландишту у 8,00 сати. 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

У Одсеку за општу управу, од стручног 

сарадника за заштиту животне средине, Наташе 

Боројевић сазнајемо да је стручни тим завршио и 

дао на увид предлог новог Локалног плана 

управљања отпадом општине  Пландиште за период 

2017-2027. година. Предлог се налази на 

општинском сајту.  

У изради Локалног плана управљања 

отпадом учествују представници привредних 

друштава, односно предузећа, удружења, стручне 

институције, невладине организације и друге 

организације које се баве заштитом животне 

средине,  укључујући и организције потрошача и 

грађани. 

Примедбе и сугестије на предлог Локалног 

плана управљања отпадом могле су се достави путем 

мејла или лично, у писаној форми до 28.11.2016. 

године. План би требало да буде усвојен до краја 

децмебра 2016. године.        Г.Р. 

И З    Р А Д А    О П Ш Т И Н С К Е    У П Р А В Е  

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА “СМУЂ” ПЛАНДИШТЕ 

ТАКМИЧЕЊЕМ  ЗАТВОРИЛИ  СЕЗОНУ РИБОЛОВА  

 Удружење спортских риболоваца “Смуђ” из 

Пландишта ове године успешно организовали више 

такмичења како за децу-пионире, тако и за сениоре. 

Њихова жеља је да привуку што већи број спортских 

риболоваца, зато су сопственим снагама и уз помоћ 

Локлане самоуправе успели да купе већи број риба 

тешких преко 10 кг, које су изазов за све риболовце, 

посебно за заљубљенике пецања из суседне Румуније 

који у Пландиште долазе у све већем броју. Риболовци 

су сезону риболова завршили такмичењем на којем је 

учествовало 11 екипа.   

 - Имали смо 2 екипе из Дете, Румунија, 2 екипе из Вршца, 2 из Алибунара и 2 из Велике Греде. Из 

Пландишта смо овога пута имали 3 екипе. Такмичење је прошлог викенда, почело у суботу, у 7 ујутру и 

трајало је до недеље у 16h, укупно 33 сата. Уловљено је 12 риба укупне тежине 74 кг. Мислим да смо на 

најлепши могућ начин завршили сезону - рекао је Никола Бањанин, председник УСР “Смуђ” Пландиште. На 

крају и да кажемо да је на последњем, овогодишњем такмичењу најбоља била екипа Ц.Т. "Дејка" Велика 

Греда, друго и треће место је припало екипама из Вршца, Ц.Т. "Влада" и Ц.Т. "Инкогнито".            Г.Р. 
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 Полетарци, пионири и наде карате клуба 
„АГРОБАНАТ“ Пландиште су у претходном 
периоду наступили на Купу Војводине и Купу 
Србије и том приликом освојили укупно 26 медаље 
(златних -4, сребрних – 12, бронзаних – 10). 
             На Купу Војводине који је одржан 
16.10.2016. године у Инђији а који је и 
квалификационо такмичење и за предстојеће 
школско првенство Србије, полетарци пионири и 
наде карате клуба „АГРОБАНАТ“Пландиште 
остварили су следеће резултате: 
Златне медаље освојили су: Мајкић Тамара у 
категорији полетарке апсолутна класа, ката тим 
полетараца у саставу (Цветићанин Огњен, Русић 
Стефан, Радека Јаков), Јовановић Невена у 
категорији пионирке апсолутна класа, ката тим нада 
у саставу (Костадиновски Милан, Матијевић 
Вукашин, Јокић Немања). 
Сребрне медаље освојили су: Рокнић Ксенија у 
категорији полетарке апсолутни ниво, ката тим 
полетарки у саставу (Рокнић Ксенија, Ивановски 
Анабела и Мајкић Тамара), Јовановић Невена у 
категорији пионирке Ц класа, ката тим пионирки у 
саставу (Јовановић Невена, Јовановић Александра, 
Гроздановски Тамара), Киш Александар у категорији 
наде Д класа 2003 годиште, Матијевић Вукашин у 
категорији наде Д класа – 2004 годиште, Марија 
Куневски у категорији нада Д класа, ката тим нада у 
саставу (Куневски Марија, Мирковић Кристина, 
Момчиловић Александра). 
Бронзане медаље освојили су: Цветићанин Огњен у 
категорији полетараца Е класа, Матијевић Андреј у 
категорији пионира Д класа, Шарић Андреа у 
категорији пионирке Д класа, Гроздановски Тамара у 
категорији пионирке Ц класа, Јовановић Александра 
у категорији пионирке апсолутна класа,Јокић 
Немања у категорији наде Д класа, Мирковић 
Кристина у категорији наде Ц класа. 
        На Купу Србије који је одржан 22.10.2016. 
године у Београду полетарци пионири и наде карате 
клуба „АГРОБАНАТ“Пландиште остварили су 

следеће резултате: 
Сребрне медаље освојили су: Цветићанин Огњен у 
категорији полетарци Е класа, ката тим полетараца у 

саставу (Цветићанин Огњен, Русић Стефан и Радека 
Јаков), Марија Куневски у категорији наде Д класа, 
ката тим пионира у саставу (Костадиновски Милан, 
Матијевић Вукашин, Јокић Немања). 
Бронзане медаље освојили су: Јовановић Невена у 
категорији наде Ц класа, Матијевић Вукашин у 
категорији наде Д класа, ката тим нада у саставу 
(Куневски Марија, Мирковић Кристина, 
Момчиловић Александра). 
              Кадети, Јуниори и Сениори карате клуба 
„АГРОБАНАТ“ Пландиште у претходном периоду 
остварили су изванредне резултате како на 
припремном међународном турниру „Арена Куп“ 
који је одржан у Београду 12.11.2016. године где су 
освојили укупно 9 медаља (златних – 4, сребрних – 2 
и бронзаних - 3), тако и на Првенству Војводине где 
су освојили укупно 5 медаља (србених – 1, 
бронзаних - 4). 
 На „Арена Купу“ који је одржан 12.11.2016. 
године у Београду кадети, јуниори и сениори карате 
клуба „АГРОБАНАТ“Пландиште остварили су 
следеће резултате: 

Златне медаље освојили су: Величковски Лука у 
категорији јуниора, Величковски Стефан у 
категорији сениора, ката тим у саставу (Тадић 
Радован, Величковски Лука и Величковски Стефан) 
и у јуниорској и у сениорској конкуренцији. 
Сребрне медаље освојили су: Тадић Радован у 
конкуренцији јуниора и у конкуренцији сениора. 
Броназне медаље освојили су:Величковски Лука у 
категорији сениора, Величковски Стефан у 
категорији јуниора и Костадиновски Борис у 
категорији сениора. 
             На Првенству Војводине које је одржано 
20.11.2016. године у Новом Бечеју а које је уједно и 
квалификационо такмичење за школско првенство 
Србије кадети, јуниори и сениори карате клуба 
„АГРОБАНАТ“Пландиште остварили су следеће 
резултате: 
Сребрну медаљу освоио је: Величковски Лука у 
конкуренцији јуниора. 
Броназне медаље освојили су:Тадић Радован у 
категорији јуниора, Величковски Стефан у 
категорији јуниора, Јовановић Јелена у категорији 
кадеткиња и ката тим јуниора у саставу (Тадић 
Радован, Величковски Лука и Величковски Стефан). 
              Такмичаре Карате Клуб „АГРОБАНАТ“ 
Пландиште у категорији кадета и јуниора очекује 
Првенство Србије, док такмичари у категорији 
полетараца, пионира и нада настављају интензивне 
припреме за предстојеће активности.       Зоран Мајкић 

КАРАТИСТИ  ОСВАЈАЈУ 


