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ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 

 Председник СО План-
диште, Ендре Сабо председавао 
је 20. седницом СО Пландиште 
која је одржана упетак,  
20.04.2018. године која је на 
дневном реду имала укупно 12 
тачака.  

Одборници су су прво 
разматрали и усвојили Одлуку о 
изменама и допунама Одлуке о 
буџету Општине Пландиште за 
2018. годину (први допунски 
буџет). У оквиру ове тачке је 
речено да се ребаланс ради због 
прилива средстава и да су 
укупни приходи и примања остварени по 
основу продаје нефинансијске имовине 
повећавају за 11.437.000 динара и то у делу 
пореза на имовину, пореза на добра и услуге, 
трансфера других нивоа власти, прихода од 
имовине и од мешовитих и неодређених 
прихода. Након тога, одборници донели Одлуку 
о организацији Општинске управе општине 
Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да се 
Одлука доноси због Закома о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе са којим постојећа Одлука није 
усаглашена у делу који се односи на 
равноправни статус запослених у Кабинету 
председника општине. Речено је и да се 
неопходност измена постојеће организације 
Општинске управе огледа и у потреби за 
променом надлежности постојећих органи-
зационих јединица (донета је нова Одлука о 
матичним подручјима на територији општине 
Пландиште). За спровођење предложених 
одредби Одлуке о организацији општинске 
управе општине Пландиште 
није потребно обезбедити 
додатна финансијска 
средства у буџету општине, 
с обзиром да ће 
функционисати са истим 
бројем запослених. 

Након тога, одбо-
рници су донели и Одлуку о 
суоснивању Јавног преду-
зећа „Урбанизам” Панчево. 
У оквиру ове тачке је 
речено да се предузеће 
оснива као заједничко јавно 
предузеће са већинским 
оснивачем градом Панчево 
и другим јединицама 
локалне само-управе са 
територије Јужног Баната. 

Такође је речено да општина Пландиште оснива 
ЈП „Урбанизам“ Пaнчево као заједничко јавно 
предузеће у циљу обезбеђивања континуираног 
и квалитетног обављања послова из области 
просторног и урбанистичког планирања и 
заштите животне средине. 

На последњој седници СО Пландиште 
донета је и Одлуке о утврђивању минималне 
накнаде за текуће инвестиционо одржавање 
зграда и накнаде за рад принудног управника у 
стамбеним и стамбено-пословним зградама на 
територији општине Пландиште. 

Након тога, усвојено је Решење о давању 
сагласности на уговор о јавно-приватном 
партнерству за вршење услуга реконструкције, 
рационализације и одржавања јавног осветљења 
у општини Пландиште и давање овлашћења 
председнику општине Пландиште, Јовану Репцу 
за потписивање уговора о јавно-приватном 
партнерству. 

На 20. седници, одборници су донели 
Решења о разрешењу и именовању члана 

Комисије за кадровска, 
административна питања и 
радне односе, о разрешењу 
и именовању члана 
Комисије за финансије, 
урбанизам, стамбено -
комуналне делатности и 
заштиту животне средине и 
Решење о разрешењу и 
именовању члана Одбора за 
инфо-рмисање. 
 Седници су присус-
твовали председник и 
заменик општине План-
диште, Јован Репац и 
Горан Доневски. Прет-
последња тачка била су 
одборничка питања.     
      Г.Р. 
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Општина Пландиште у оквиру Програма 
Интеррег Румунија – Република Србија реализује 
два пројекта. Један је под називом „Паметне урбане 
услуге путем униформних стандарда квалитета 
јавне инфраструктуре за већу енергетску 
ефикасност - БАНАТСМАРТ“. Укупна вредност 
пројекта је 1.631.506,80 евра а суфинансирање ИПА 
је 1.386.780,78 евра. Пројекат траје 24 месеца. 
Општина Пландиште је лидер парнер а остали 
партнери на пројекту су Општина Рекаш (РО), 
Асоцијација за менаџмент енергије Тимиш (АМЕТ 
- РО) и Регионални центар за друштвено - 
економски развој Банат, Србија. 

Ових дана су релизоване две активноасти 
пројекта,округли столови у Зрењанину и 
Темишвару. У Зрењанину је организатор 
активности био Регионални центар за друштвено - 
економски развој Банат, један од партнера на 
пројекту. У оквиру активности  пројекта РОРС 36 
којој су присутвовали представници општине 
Пландиште, представници партнера на пројекту из 
Румуније и заинтересовани привредници са 
територије града Зрењанина, одржана су предавања 
на више тема као што су: „Систем енергетске 
ефикасности у јавној расвети“, „Интелеигентни 
системи осветљења и њихове предности“, 
„Могућност побољшања енергетске ефикасности у 
системима спољног осветљења“, „Начин контроле 
спољашњег осветљења и његове последице на 
енергетску ефикасност“ и „Процена ефекта 
побољшања енергетске ефикасности кроз 
побољшање енергетске ефикасности система 

сопљашњег осветљења“. Након тога вођена је 
дискусија на теме о којима се говорило на овом 

округлом столу – едукацији. 
Иначе, Пројектом „Банатсмарт“ је 

предвиђено да се јавна расвета у централним 
градским улицама комплетно реконструише (у 
склопу реконструкције саобраћајница), а у осталим 
улицама би се постојећи извори светла заменили 
новим изворима на постојећим стубовима. То значи 
да ће се пројектом успоставити заједнички систем 
праћења и уштеде енергије у две пограничне 
општине али и да ће бити смањење потрошње 
енергије у систему јавног осветљења и смањење 
трошкова буџетских средстава за ове намене. 

Драгана Дорожан, менаџер пројекта је, 
поводом реализације пројекта Банатсмарт рекла да 
све тече планираном динамиком и да ће у 
Пландишту ускоро почети са извођењем радова 
који су пројектом планирани.    Г.Р. 

ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ РУМУНИЈА - РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОКРУГЛИ СТО У ЗРЕЊАНИНУ 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

ЛИЦИТАЦИЈА ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
УСПЕШНО ЗАВРШЕН ДРУГИ КРУГ  

 
Лицитација пољопривредног земљишта у државној својини увек изазива велику пажњу 

пољопривредника. Након успешно завршеног првог круга, пољопривредници су се надметали и у 
другом круги за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Јавни оглас за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини био је објављен на сајту општине Пландиште. Предмет 
надметања другог круга давања државне земље у закуп биле су 143 лицитационе јединице, или укупно 
1.552 хектара пољопривредног земљишта у катарстарским општинама свих насеља општине Пландиште. 
У добро припремљеној лицитацији која је завршена за само пола сата, излицитиране су 4 лицитационе 
јединице у катастарским општинама, Барице, Маргита, Велики Гај и Милетићево. 

Стручна комисије која је  пратила поступак лицитације другог круга давања  државног земљишта 
у закуп радила је у следећем саставу: Светлана Лазаревић председник, Александра Одавић Мак 
заменик председника и чланови: Милан Тркуља, Зоран Брднар, Мирослава Петровић, Љубомира 
Стефановић, Александра Величковски, Мирјан Грбић и Зоран Петковића.  

ЕФИКАСНИ У СПРЕЧАВАЊУ СЕЧЕ ШУМА 
 

 Од како је почела са радом Пољочуварска служба општине Пландиште је успешно интервенисала 
у бројним случајевима у целом општинском атару и спречила како крађу пољопривредних усева тако и, 
у зимском периоду, сечу шума. Поносни су да су ове зиме успели у неколико наврата да спрече и крађу 
огревног дрвета тако што су на лицу места ухватили починиоце. По речима Перице Сурла, шефа 
службе, осим заплене огревног дрвета, пољочувари су починиоцима oдузели и 2 моторне тестере.  
Како би заштитили сечу шума, пољочувари су урадили заштитни појас око шума. Сада је узорано и 
поравнан терен тако да се види свака стопа и лако могу да се открију сви који недозвољено прилазе 
шумама.  
 У периоду који предстоји, по речима шефа пољочувара Сурле, предстоји им спречавање крађе 
усева са поља и спречавање паљења ватре и стрњишта. Пољочуварска служба ради са десет запослених 
у три смене. Што се опреме тиче, Пољочуварска служба има једно теренско возило и 3 мотора. 
Свакодневно обилазе цео општински атар и за сада успевају да раде са возилилма која су им на 
располагању, рекао је шеф Пољочуварске службе, Перица Сурла. 
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На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 

58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) и члана 61. 

и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 

3/2015), председник општине Пландиште, дана 20.04.2018. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ  

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

 Овим Решењем утврђује се расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине 

Пландиште за 2018. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017) у оквиру Програма 13 

Развој културе, ПА 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања у 

износу од 5.000.000,00 динара, ПА 0005 – Унапређивање јавног информисања на језицима националних 

мањина у износу од 300.000,00 динара и ПА 0006 – Унапређивање јавног информисања особа са 

инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара, по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања општине Пландиште у 2018. години („Службени лист 

општине Пландиште“, број 3/2018 и 6/2018) у укупном износу од 5.400.000,00 динара. 

 

Средства су појединачно одобрена на следећи начин: 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 401-107/2018-II 

Дана: 20.04.2018.године 

26 360 Пландиште, Војводе Путника 38 

office@plandiste-opstina.rs  

www.plandiste-opstina.rs 

mailto:office@plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
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На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 2. Правилника о одобравању и финансирању 
програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 4/2017), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 10.04.2018. године, 
расписује 

К О Н К У Р С 
ЗА ПРИЈАВУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Средства по овом Конкурсу, у укупном износу од 200.000,00 динара се додељују за посебне програме и пројекте из области 
спорта који се по својој садржини односе на: 

1. посебне програме усмерене на: 
- активности којима се доприноси развоју спорта у областима дечјег и омладинског, женског и спорта особа са 
инвалидитетом; 
- организовање спортских манифестација на територији Општине Пландиште од посебног значаја; 

 
ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ: 

Спортске организације - носиоци редовних (конкретних) програма -  које морају да испуњавају следеће критеријуме: 
 да буду регистроване у складу са Законом; 
 да буду уписане у националну евиденцију у складу са Законом; 
 да искључиво или претежно послују на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено; 
 да имају седиште на територији Општине Пландиште; 
 да су директно одговорне за припрему и извођење програма; 
 да испуњавају, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности; 
 да су са успехом реализовале одобрени програм, уколико су биле носиоци програма ранијих година; 
 да располажу капацитетима за реализацију програма; 
 да буду чланови одговарајућег надлежног признатог од стране Спортског савеза Србије националног гранског 

спортског савеза. 
 

Носилац програма не може: 
 да буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности; 
 да има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) 

буџетских средстава на рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања; 
 да буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са 

својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 
 
 Програме у виду манифестација од посебног значаја за општину Пландиште могу поднети и невладине организације под 
условом да нису конкурисале за средства по другом основу за одређену манифестацију. 

Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме: 
 да доприноси задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта утврђених Законом; 
 да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта 

општине Пландиште за период 2016-2020; 
 да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза; 
 да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза; 
 да се реализује на територији општине Пландиште, односно у Републици Србији, осим програма припрема и 

учешћа на међународним спортским такмичењима; 
 да је у складу са принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република 

Србија; 
 да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта на територији општине Пландиште; 
 да ће се реализовати у текућој години; 
 да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да 

не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма; 
 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА 
Пријаве на конкурс подносе се Општинском већу путем Спортског савеза Пландиште. Спортски савез Пландиште у име 

свих организација подноси обједињено све програме Општинском већу. 
Конкурсна документација садржи: 

 апликациони формулар бр. 4 за посебне програме; 
 доказ о утрошеним средствима добијених из буџета за 2017. годину. 

 
О расподели средстава предлог Општинском већу сачињава Комисија за расподелу средстава. 
Учесници на конкурсу уз пријаву, прилажу документацију прописану конкурсом по појединим обрасцима, као и додатну 

документацију на захтев Комисије за доделу средстава. Комисија може затражити и разговор са подносиоцима програма. 
Образац пријаве на конкурс може се преузети са званичног сајта Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs, или у 

Спортском савезу општине Пландиште, Војводе Путника 58/II у Пландишту. 
Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, лично доставити у Спортски савез општине Пландиште, 

закључно са 27.04.2018. године у 12,00 часова лично потписано и оверено печатом. Један примерак доставити електронском 
поштом на адресу: kancelarijazamlade@yahoo.com. 

Пријаве које се доставе након наведеног рока или са непотпуном документацијом, послате путем факса, непотписане или 
неоверене, неће се разматрати. 

Конкурсна документација се не враћа. 
На основу коначне одлуке о додели средстава закључује се Уговор са корисником средстава. Уколико се подносилац 

одобреног програма не одазове позиву за закључивање Уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је 
одустао од предлога програма. 

Одлука о утврђивању посебних пројеката у области спорта за које се одобрава финансирање доставља се појединачно, сваком 
учеснику конкурса. 

Корисници средстава се обавезују да у предвиђеним роковима или на захтев даваоца средстава, поднесу извештај о 
утрошку истих, а у складу са одобреним и реализованим пројектима и програмима у 2018. години. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-103/2018-III 

Дана: 12.04.2018. године 
26360 Пландиште, Војводе Путника 38. 

Тел. 013/861 033 Факс 013/861 134 

www.plandiste-opstina.rs; Email: оffice@plandiste-opstina.rs;  

http://www.plandiste-opstina.rs
mailto:kancelarijazamlade@yahoo.com
http://www.plandiste-opstina.rs
mailto:оffice@plandiste-opstina.rs


 Ових дана се приводи крају комплетно 
реновирање и опремање Дечијег вртића „Срећно 
детињство“ оделење у Јермовцима. На основу 
Уговора о додели средстава закљученог између 
Фодна „Бетлем Габор“из Будимпеште, Општине 
Пландиште и Националог савета мађарске 
националне мањине Суботица, општина 
Пландиште је добила средства за реновирање и 
опремање вртића у Јермновцима у износу од 
2.555.672,89 динара. Бесповратна средства 
добијена су у циљу реализације „Програма 
унапређења предшколских установа у Карпатском 
басену“. На згради вртића комплетно је мењан 

кров, стављена 
је камена вуна, 
урађена је пот-
пуна реконстру-
кција плафона и 
постављени но-
ви олуци. 
Такође, сви 
прозори су за-
мењени за нову, 
пвц столарију 

као и санитарни чворови и зидне плочице у 
куњихи. У дневном боравку вртића где борави 14 
малишана, ових дана треба да стигне и нова 
опрема, кревети са душецима (5), столови и нове 
столице. Вртић ће захваљујући овом пројекту 
имати видео надзор, клима уређај и нови 
телевизор. По речима менаџера пројекта, Јожефа 
Бороша, радови на реновирању вртића завршени 
су у предвиђеном року и сва средства су наменски 
утрошена.              Г.Р. 
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ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ ОПШТИНЕ 
 Ових дана почела је систематска дератицазија на територији целе општине. У периоду од 
23.04.2018.–05.05.2018. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун вршиће систематску дератизацију 
на територији Општине Пландиште. 
 Од Наташе Боројевић, шефице Службе за урбанизам, заштиту животне средине сазнајемо да 
планирано да се први третман врши у јавним установама на територији општине Пландиште, а затим и 
на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела 
општине као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада). Такође ће се вршити дератизација 
постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, депоније у Пландишту и 
водозахвата у свим насељеним местима. 
 У свим насељеним местима општине за систематску дератизацију, свако домаћинство добија 
средства у количини од 1 кг. 
 Акција дератизације обухвата све стамбене зграде и помоћне просторије, индивидуална 
домаћинства, насељене и ненасељене делове места, јавне установе, запуштене зелене површине, 
комплетну канализациону мрежу, гробља, градску депонију, дивље депоније. Средства за дератизацију 
су безбедна, регистрована и дозвољена за употребу. 
 За сузбијање глодара користи се биоцидни препарат на бази (Бродифакума) „или одговарајуће“ у 
следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља 
у промет у складу са законом. 

*** 

 

СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА У МАЈУ  
 Предузеће  “ЕКО САН” ДОО у марту месецу ове године, вршило је третирање кућних форми 
комараца на територији општине Пландиште. 
 Сузбијање крпеља вршиће се у току маја месеца 2018. године. Систематска акција обухвата 
паркове, шеталишта, игралишта и све друге уређене зелене јавне површине. Као и ранијих година 
акценат је на просторима на којима се окупљају деца. Након изведених третмана, редовне су и контроле 
успешности, па се тамо где за тим има потребе, третмани понављају. 
 Третмани против ларви и одраслих комараца са земље и из ваздуха биће изведени у период 
од маја до августа месеца. Сузбијање комараца вршиће предузеће “ЕКО САН” ДОО Земун. 
 Тачно место и време третмана зависиће од временских услова, а вршиће се препаратима са 
активном материјом ламбда-цихалотрин. Грађани општине Пландиште, као и Удружење пчелара биће 
обавештени 48 сати пре третирања. Обзиром да је препарат токсичан за пчеле, кошнице се морају 
затворити или уклонити најмање пет километара од наведених места третирања, рекла је Наташа 
Боројевић, шефица Службе за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине. 

У ЈЕРМЕНОВЦИМА РЕНОВИРАН ВРТИЋ 



 Поштовани читаоци,  

 у Билтену Општине Пландиште, број 58. (прошли број) техничком грешком одштампан је 

датум изласка 30. април 2018. година, а требало је 30. март 2018. година.                Редакција Билтена 
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ПОВОДОМ МЕСНЕ СЛАВЕ У БАРИЦАМА 

КОНЦЕРТ ЗА ПАМЋЕЊЕ 

 Откако им је реновиран Дом културе који 
носи име познатог песника и преводиоца, 
дугогодишњег уредника КОВ-а, Петра Крдуа, 
баричани користе сваку прилику за дружење и 
организовање приредби и концерата месног КУД-а 
„Николае Балћеску“ са пријатељима. Како из 
земље тако и иностранства. 
 Поводом Месне славе, Васкрса кад је 
постојала традиција концерта за госте и домаћине, 
од прошле године, КУД „Николае Балћеску“ 
упоран је да то поново постане традиција овог 

места када готово да нема куће без гостију које 
домаћини желе негде да изведу. Ове године је 
концерт оджан другог дана Васкрса. Поред 
домаћина учсеници концерта су били КУД „Јасен“ 
из Великог Гаја, Фоклорна група из Локава и 
оркестар са 6 вокалних солиста и хумористом, 
Јонелом Лазаром из Овче. 

 Иницијатива да се одржавају овакави 
концерти поводом сеоске славе потекла је од КУД-
а „Николае Балћеску“ и Месне организације 
инвалида рада, још прошле године. Ове године, 
идеја одржавања дружења са пријатељима се 
наставља. Сала Дома културе била је препуна 
посетилаца који су сјајно подржали све госте. 
Публика је те вечери била изузетна мотивација 
свим учесницима концерта који су потврдили да 
их је посебно понела атмосфера и велики аплаузи 

публике. И сви су обећали да ће поново доћи да 
наступе у Барицама ако их домаћини буду позвали 
јер су се, неочекивано лепо провели и доживели 
изузетан наступ. Јонел Лазар из Овче је предложио 
да дружење ова два КУД-а буде најмање два пута 
годишње, па и чешће јер је очигледно да је 

публика жељна оваквих приредби. 
 Међу гостима који су присутвовали 
концерту био је и Георге Дину, генерални конзул 
Конзулата Румуније у Вршцу који није крио 
одушевљење програмом а посебно атмосфером 
коју је доживео у, како је рекао, једном од 
најмањих места где живе припадници румнске 
националне заједнце, што га је комплетно 
изненадило.                  Г.Р. 
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Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ 
Пландиште, наступили су 31.03.2018 године на 
ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ за полетарце, пионире, и наде у 
Сомбору и том приликом освојили 3 медаље. 

Златну медаљу освојила је: Јовановић Невена у 
категорији нада Ц класа, и тако спојила обе титуле пошто 
је и на Првенству Војводине била златна у својој 
категорији. Бронзане медаље освојили су: Рокнић 
Ксенија у категорији пионирки Д класа и Везмар Вања у 
категорији женских нада Е класа. 

Кадети, јуниори, млађи сениори и сениори карате 
клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили су 
15.04.2018. године на КУПУ ВОЈВОДИНЕ у Новом Бечеју и том приликом освојили 9 медаља. 

Златну медаљу освојио је: Ката тим млађих сениора у саставу (Величковски Стефан, 
Величковски Лука, Тадић Радован). Сребрне медаље освојили су: Величковски Стефан у категорији 
млађих сениора као и ката тим сениора у саставу (Величковски Стефан, Величковски Лука, Тадић 
Радован). Бронзане медаље освојили су: Гроздановски Тамара у категорији кадеткиња, Тадић Радован 
и Величковски Лука у категорији млађих сениора, Јовановић Јелена у категорији сениорки, Тадић 
Радован и Величковски Стефан у категорији сениора. 

Након завршетка ових такмичења, настављају се интензивне припреме за предстојеће активности 
које очекују такмичаре карате клуба.        Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран  

КАРАТИСТИ УСПЕШНИ НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ И КУПУ ВОЈВОДИНЕ 

У организацији Црвеног крста Пландиште, 
у понедељак, 10. априла је одржано Општинско 
такмичење за ученике основних школа на тему 
здравља адолесцената. У просторијама ЦК 
Пландиште одржана је квиз 
под називом „Шта знаш о 
здрављу“ у којем су се 
такмичиле побе-дничке екипе 
школских такмичења, све три 
основне школе са тери-торије 
општине Пландиште. 

Најбоље екипе ученика 
из све три основне школе, 
одмериле су знање из 6 
области и то: Раст и развој 
адолесцената, Развојно 
психолошки проблеми 
адолесцената, Исхрана, Кожа у 
адолесценцији, Лична хигијена 
адолесцената и Историјат Црвеног крста. Из сваке 
области екипе су одговарале на по два питања. 
Највише знања овога пута показала је екипа ОШ 
„Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде у 

саставу Вукашин Иванчевић, Вукашин 
Матијевић и Лука Опачић. У екипи ОШ 
„Доситеј Обрадовић “ Пландиште која је 
освојила друго место, били су: Дејана Вучковић, 

Јована Поцић и Матеја 
Стојанов. Треће место припало 
је екипи ОШ „Јован Јовановић 
Змај“ коју су чиниле ученице: 
Диана Ђуга, Јелена 
Нешковић и Сара 
Николовски. 
Жири који је оцењивао 
показано знање такмичара, 
радио је у саставу: Марта 
Кравић, учитељица у ОШ 
„Јован Стерија Поповић“ и 
Бранка Фодор, психолог у ОШ 
„Доситеј Обрадовић“. 
Победничка екипа са 

Општинског такмичења је 12. априла бранила боје 
ЦК Пландиште на Покрајинској смотри знања у 
Новом Саду која се организовaла поводом 
Светског дана здравља. 

AКТИВНОСТ ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ 

ОДРЖАН КВИЗ „ШТА ЗНАШ О ЗДРАВЉУ“? 

ИЗБОРНА СКУПШТИНА ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

СЛАВИЦА ЦВЕТИЋАНИН ПОНОВО 
ПРЕДСЕДНИЦА  

 Удужење инвалида рада општине Пландиште је припреме и 
све радње за Изборну скупштину која је одржана ових дана, 
почело још крајем прошле године. Прво су оджани састанци свих 
Месних организација на којима су дати предлози за руководство у 
новом мандату. Након тога, у присутву делегата Удужења 
инвалида рада општине Пландиште, представника Удружења из 
Вршца, председнице Савеза инвалида рада Војводине, Стане Свиларов и заменика председника Савеза 
инвалида рада Републике Србије, Станка Никовића, прво је одржана Редовна а онда и Изборна скупштина 
Инвалида рада општине Пландиште. На Редовној седници Скупштине, председница Удужења и 
предсатвници Надзорног одбора су подели Извештаје о раду и финсијски извештај за прошлу, 2017. 
годину. На овој Скупштини, присутним делегати представљени су План и програм рада Удружења и 
Финансијски план за 2018. годину. Након тога је одржана и Изборна скупштина. За новог председника, по 
четврти пут је једногласно изабрана Славица Цветићанин која је предложена за члана Скупштине Савеза 
инвалида рада Војводине и Републике Србије и за заменика председице Савеза инвалида рада Војводине. 
Нови чланови Извршног одбора су: Раде Борјан, Васа Лазин, Љиља Гроздановић, Љубица Павков, Бранко 
Ћурчић, Соко Продановић, Душан Путица, Ненад Максимовић и Славица Цветићанин. У наредном 
мандату, чланови Надзорног одбора су: Миливој Павловски, Зоран Путица и Стана Холи. 
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КАРАТИСТИ НАСТУПИЛИ НА 
МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ 

„ЗЛАТНИ ПОЈАС“ - ЧАЧАК 

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ 
Пландиште, наступили су 21.04.2018 године на 
међународном турниру „Златни појас“ у Чачаку, 
који се ове године одржава традиционално 47 пут, 
и на коме је учешће узело 23 земље. Турнир је 
изузетне снаге обзиром да га репрезентације 
користе као последњу проверу пред сениорско 
првенство Европе које је по календару другог 
викенда маја. На овом изузетно јаком турниру 
такмичари карате клуба у категорији јуниора, 
млађих сениора и сениора остварили су изузетан 
резултат освoјивши две медаље, једну златну и 
једну сребрну медаљу. 

Златну медаљу освојио је: Ката тим 
млађих сениора у саставу (Величковски Стефан, 
Величковски Лука, Тадић Радован). Сребрну 
медаљу освојио је: Ката тим сениора у саставу 
(Величковски Стефан, Величковски Лука, Тадић 
Радован). Луку Величковског је делила једна меч 
победа до освајања трећег места и бронзаног 
одличја у категорији млађих сениора, док је 
Јовановић Јелена имала изузетно запажене 
наступе. Након завршетка овог такмичења, 
настављају се интензивне припреме за 
међународни турнир у Републици Босни и 
Херцеговини, школску олимпијаду на нивоу 
Војводине, као и за предстојећи Куп Србије који 
очекује такмичаре карате клуба. 

Мајкић Зоран, тренер КК „АГРОБАНАТ“  

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР MAJ 
ФУДБАЛ 

Војвођанска лига – Исток 
12.05.2018. 16:30h 
Пландиште: Слога – Будућност (Српска Црња) 
19.05.2018. 16:30h 
Пландиште: Слога – Јединство (Б. Карађорђево) 

Друга ЈБПФ лига - Исток 
202.05.2018. 17:00h 
Хајдучица: Хајдучица – Јаношик  
13.05.2018. 17:00h 
Хајдучица: Хајдучица – Борац (Врачев Гај) 
27.05.2018. 17:30h 
Хајдучица: Хајдучица – Будућност (Алибунар) 

ОДБОЈКА 
II Војвођанска лига – сениорке 
12.05.2018. 17:00h 
Пландиште: Пландиште – БНС (Б.Н.Село) 

Почетком априла одржан је "Ускршњи турнир ветерана 
50+". Турнир је као и претходних година био позивног 
карактера, а поред домаћина И организатора ОШ 
"Доситеј Обрадовић" из  Пландишта учешће су узеле 
још екипе из Маргите, Купиника и Велике Греде. Поред 
неизбежног заједничког дружења за првопласирани тим 
Маргите и најбољег појединца Копривец Бранка 
обезбеђена су признања у виду пехара односно плакете. 

* 
У организацији МЗ Барице у понедељак 09-ог априла 
одржан је традиционални Ускршњи турнир у  малом 
фудбалу "Барице – 2018". Укупно је учествовало 6 екипа: 
Николинци, Јабланка, Локве, Ритишево и две екипе из 
Барица. Највише успеха имали су гости из Јабланке, 
друго место припало је домаћинима док је треће место 
освојила екипа из Локава. За три првопласиране екипе 
обезбеђена су признања у виду пехара. 

* 
У складу са календаром школско-спортских такмичења 
19. и 20. априла у организацији ССО Пландиште и ССО 
Ковин одржана су Окружна такмичења у Футсалу. У 
конкуренцији шест основних школа са територије јужног 
Баната у женској конкуренцији  највише успеха имале су 
представнице ОШ "Мирослав Антић Мика" из Панчева. 
Друго место освојиле су Пландиштанке док су треће 
место заузеле пионирке ОШ "Томаш Гарик Масарик" из 
Јаношика. У још јачој конкуренцији, осам најбоље 
пласираних школа, код пионира најбоља је школа ОШ 
"Маршал Тито" из Падине, на степеник ниже попели су 
се наши дечаци док су се пехаром за треће место окитили 
представници ОШ "Доситеј Обрадовић" из 
Опова.Освајањем других места у мушкој и женској 
категорији Пландиштанци су наставили сјајан низ 
резултата у овој спортској дисциплини.                    puggia 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ-а „ВУК КАРАЏИЋ“ 
БУДУЋИ ЛОВЦИ  
НА САЈМУ ЛОВА И НАУТИКЕ 

 
Почетком априла, припадници подмлатка 

Ловачког удружења „Брзава“ из општине 
Пландиште посетили су 40. Међународни сајам 
лова, риболова и наутике који се од 3. до 8. априла 
одржавао у Београду. У пратњи Маријана Пупавца 
и Давора Чалића, председника и члана комисије за 
ловачки подмладак ЛУ „Брзава“, двадесет четворо 
малишана је са великим занимањем обишло 
богату поставку овогодишњег сајма. 

Покровитељ овог догађаја је била Општина 
Пландиште, а сајамске карте за будуће ловце 
обезбедио је КОЦ „Вук Караџић“ из Пландиште, 
чији су представници такође били у овој 
излетничкој групи. Након сајма, чланови 
подмлатка су обишли београдски зоолошки врт на 
Калемегдану. 
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