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 НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДШТЕ 

ДОНАЦИЈА  КОМАПАНИЈЕ WIND PARK  И GASPROMNEFTA 

Ових дана, Општина Пландиште је за 
потребе Дома здравља „1. Октобар“ добила  
ново санитетско  возило за превоз пацијената 
вредно 4.500.000,00 динара. 

Компанија Wind Park Plandište донирала 
је 2,5 милиона динара, док је NIS Gazpromneft 
издвојио два милиона динара из програма 
„Заједници заједно“ у који је од ове године 
укључена и општина Пландиште.  

Директор компаније Wind Park Plandište 
Борис Грановски рекао је да компанија има 
изузетну сарадњу са општином Пландиште и да 
је због тога одлучила да подржи донацију. 

- Wind Park Plandište је друштвено 
одговорна компанија која брине о локалној 
заједници у којој развија пројекат и која 
планира да изгради ветроелектрану. Захвални 

смо општини на сарадњи, али и председнику 
општине Репац Јовану који је је препознао 
потребе грађана и замолио нас за донацију. 
Верујемо да ћемо у будућности имати још 
оваквих друштвеноодговорних пројеката – 
рекао је Борис Грановски. 

Званичној презентацији новог возила 
присуствовали су и представници Општине, 
председник, Јован Репац, председник СО 
Пландиште, Ендре Сабо, заменик председника, 
Горан Доневски и помоћнк председника, 
Душан Ћурчић. Председник општине је 
изразио задовољство због донације и том 
прилком изјавио да ова донација за оптину 
Пландиште има велики значај јер доприноси 
здравственој заштити у Општини. 

- Ново санитетско возило допринеће 
бржем транспорту пацијената, пре свега деце, 
која су приоритет, али и одраслих на 
палијативној нези и на дијализи. Бринемо о 
грађанима и драго нам је да нас инвеститори 
подржавају – ракао је Јован  Репац. 

Директор Дома здравља, др Драго 
Божић је такође био захвалан донаторима на 
донацији и рекао да ће, за почетак, ново 
санитетско возило служити за превоз 
пацијената који се возе на дијализу је они 
заслужују мало већи конфор и удобност. 

ПРВИ ПУТ У ВОЈВОДИНИ 

 ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА ИЗ ПРИРОДЕ У ПЛАНДИШТУ 

Изложба скулптура из природе, Бранимира Ђукановића професора из Лознице, отворена 
је у понедељак 02.12.2019. године у галерији КОЦ-а у Пландишту сви заитересовани, љубитељи 
уметности и остали могли су да виде изложене скулптуре до понедељка 09.12.2019. године. Ова 
необична изложба обишла је бројне градове у Србији, имала је своју промоцију и у Румунији, у 
Решици (жупанија Караш Северин). У Војводини, премијерно излагање је управо у Пландишту,на 
шта су орга-низатори, КОЦ „Вук 
Караџић“ и покровитељ, општина 
Пландиште, веома поносни. 

Пре званичног отварања 
изложбе, песник из Пландишта г-
дин Владимир Ђорђевић прочитао 
је песму из своје збирке а након 
њега изложбу је званично отворио 
председник општине г-дин Јован 
Репац. Затим се присутнима 
обратио и аутор изложбе г-дин 
Бранимир Ђукановић. Изложбу је   
посетио и Владан Тадић, 
генерални конзул Србије у 
Темишвару. 
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 Почетком децембра у Пландишту је успешно 
одржана 33. седница Скупштине општине 
Пландиште. Седницом је председавао председник 
СО Pландиште, Ендре Сабо. На дневном ред 
седнице укупно је било 9 тачака. 

Одборници су на последњој, 33. седници 
СО Пландиште прво размaтрали и усвојили 
Пословник Скупштине општине Пландиште. У 
оквиру ове тачке је речено да је нови Пословник 
рађен због измена у Закону о локланој самоуправи 
а које се тичи сталних радних тела, због нових 
надлежности и нових назива. Након тога, разматран 
и усвојен је Извештај о 
извршењу Одлуке о буџету 
Општине Пландиште за 2019. 
годину за период јануар-
септембар 2019. године. У 
оквиру ове тачке је речено да је 
Извештај рађен по смерницама 
које су добијене од 
Министарства финансија. За 
првих 9 месеци, извршење 
буџета општине Пландиште је 
текло према планираној 
динамици. За првих девет 
месеци, текући приходи су били 
у износу од 412.999.000,00 динара што чини 60,47% 
укупног буџета. Расходи, за исти период били су 
409.543.000,00 динара, односно 59,19% од укупног 
буџета што значи да је у том периоду Општина 
остварила суфицит у износу од 17.042.000,00 
динара. Након тога, одборници су усвојили Одлуку 
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине 
Пландиште за 2019. годину (четврти допунски 
буџет). Известилац је у вези са овом тачком рекао 
да је до измене дошло захваљујући већем приливу 

средстава у износу од 15.652.255,00 динара тако да 
су укупни приходи и примања који су остварени по 
основу продаје нефинансијске имовине повећани са 
692.143.167 динара на 710.595.255,00 динара. Како 
је речено, највећи расходи појавили су се код Дома 
здравља, око 5 милиона динара за обавезе према 
дуговањима Апотеке. 

На последњој, 33. седници СО Пландиште, 
одборници су усвојили Одлуку о усвајању 
Локалног акционог плана за унапређење положаја 
миграната на територији општине Пландиште за 
период 2019-2023. године. У вези са овом тачком 

дневног реда реченео је да нови 
Акциони план урађене пошто је 
истекао стари.  
Након тога одборници су 
гласали за доношење Решења о 
измени Решења о образовању 
Штаба за ванредне ситуације 
општине Пландиште, Решења о 
именовању чланова Локалног 
савета родитеља општине 
Пландиште, Решења о 
разрешењу чланова Управног 
одбора Предшколске установе 
„Срећно детињство“ 

Пландиште а након тога и Решења о именовању 
чланова Управног одбора Предшколске установе 
„Срећно детињство“ Пландиште. 

33. седници СО Пландиште присуствовали 
су председик и заменик председника општине, 
Јован Репац, Горан Доневски, заменик  
председника СО, Владан Младеновић, секретср 
СО, Золтан Ковач и начелница Општинске управе, 
Александра Мак Одавић.               

       Г.Р. 

ИЗВЕШТАЈ СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНАС БУЏЕТА 

ЦЕНТАР MAGNET HAUS У ВЕЛИКОМ ГАЈУ  

Како је Велики Гај привукао младе из целе Србије и Европе? 
 
Млади из Немачке, Белгије, Италије, Северне Македоније, Румуније и Србије дошли су у Велики 

Гај, на омладиснску размену у едукативном центру Magnet Haus, који је у новембру 2018. године отворен 
у Великом Гају. Они су то током две недеље учили о заштити животне средине, родној равноправности, 
интеркултуралности, али су организовали и акцију чишћења Великог парка.  

Двадесет и пет младих, волонтера из шест европских земаља, засукали су рукаве, ставили рукавице 
и заједно са локалним становништвом очистили Велики парк уз Великом Гају, заштићено природно добро. 
Задовољство због обављеног посла и осмехе нису крили док су са мештанима, уз лимунаду и колаче, 
размењивали искуства.  

Ово није једини овакав догађај одржан у Magnet Hausu, центру који промовише неформално 
образовање, окупља људе који верују у бесплатно образовање ван школе, које је доступно свима. У првој 
години рада едукативног центра, кроз више од десет обука, семинара и омладинских размена, прошло је 
више од две стотине младих из Србије и света. Исто тако, захваљујући нашим активностима, које 
подржавају Министарство омладине и спорта и Европска комисија, млади из Србије су имали прилике 

бесплатно да путују у иностранство и учествују у 
омладинским разменама.   
 Удружење Magnet труди се да помогне развој локалне 
заједнице, па тако предност приликом одабира учесника за 
путовање у иностранство имају млади из општине 
Пландиште, а током догађаја које имамо у центру, трудимо 
се да купујемо локалне производе, уместо у великим 
супермаркетима.  Организовали смо и отворена врата и 
позвали мештане да дођу у наш центар и упознају се са 
радом нашег удружења. Уколико желите да сазнате више о 
нама и активностима које организујемо, можете нас пратити 
на друштвеним мрежама Фејсбук (Magnet House) и 
Инстаграм (magnet.house) или нас посетите у Улици 
Доситеја Обрадовића 34, у Великом Гају.   
        Јелисавета Јовановић 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ УСПЕШНО ЗАВРШЕНО 
 

У општини Пландиште је у периоду од 25.11. до 
29.11.2019. године успешно завршено Јавно 
надметање за давање у закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини. У 
Првом кругу Јавног надметања ове године је за 
давање у закуп било укупно 8.824,24 хектара, 
односно 692 лицитационe јединицe. Јавно 
надметање је било за све катастарске општине. 
Резултати првог круга Јавног надметања биће 
званично објављени након коначне обраде 
података која је у току. Јавно надметање је 
спроведено према правилима ресорног 
министарства. 
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„БРИГА О МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ ЗА ИНКЛУЗИВНИ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ“ РОРС 353 

ПРОМОТИНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА У ТЕМИШВАРУ 

 У другом позиву из програма Интеррег ИПА 
прекограничне сарадње Румунија-Република 
Србија, општина Пландиштре реализује пројекат 
под називом „Брига о менталном здрављу за 
инклузивни развој заједнице“ РОРС 353, који је у 
од укупно 186 пројеката рангиран на високо, 8 
место. 
 Протеклих дана у Темишвару је одржана 
Промотивна конференција пројекта који реализују 
три партнера, Фондација „Сперанца“ Темишвар 
као водећи партнер, међународна хуманитарна 
организација „Спасимо децу“, филијала Темишвар 
и општина Пландиште, као трећи партнер. 
Конференцији су присуствовали представници сва 
три партнера, генерални конзул Републике Србије 
у Темишвару, Владан Тадић, председници 
општина Банлок и Ливаде и бројни сарадници. 
 Након поздравне речи коју је упутила 
извршни директор Фондације „Сперанца“, Анка 
Менина Данћи, бираним речим о значају 
пројеката прекограничне сарадње и њиховој 
важности посебно када се ради о осетљивим 
темама, попут заштите и помоћи деци са сметњама 
у развоју, говорио је и Владан Тадић. У име 
општине Пландиште, присутнима се обратио 
Владан Младеновић, заменик председника 
Скупштине општине Пландиште који се осврнуо 
на пројекат који је Општина успешно завршила у 
истом партнерству у којем реализује и овај 
пројекат а који је настао као резултат мапираних 
потреба заједница које су и на овом пројекту, 
поново заједно. 

 Менаџер пројекта, Себастијан Биланин је 
представио пројекат и активности које предстоје у 
периоду његове имплементације која је почела 
19.06.2019. и тракаће до 18.06.2021. године. 
Фондација „Сперанца, организација „Спасимо 
децу“ филијала Темишвар из Румуније и Општина 
Пландиште, партер из Србије, поново се налазе на 
новом пројекту и удружују напоре за побољшање 
квалитета живота деце са поремећајем менталног 
здравља или у ризику од поремећаја менталног 
здрављана подручју жупаније Тимиш и општине 
Пландиште, применом интегрисаног скупа 
регуларних политика и ефикасних мера за 
превенцију, интервенцију и компензацију. У 
оквиру промоције је речнео да Светска здравстве 
организација открива да су ментални поремећаји 
далеко водећи узрок хроничних болести које 
пшогађајуевропско становништво. Ово су 
незаразне болести иу представљају 81,3% 
оптерећења болести за целокупно становништво 
ЕУ. Потребе деце у забавишту и и школи углавном 

се игноришу, због чеса се дијагноза и 
интервенција одлажу док поремећаји не постану 
клинички. На жалост, систем јеи даље фокусиран 
на бочнице са примарном и амбулантном негом 
што доводи до застарелих и неефикасних услуга 
збрињавања. Овим пројектом желимо да 
допринесемо промени ових системских проблема 
успостављањем два Центра за интервенцију и 
подршку менталном здрављу деце, у Темишвару и 
Пландишту који ће бити доступни деци и целој 
заједници. Пројектом ће бити обухваћено 800 
деце, рекао је менаџер Пројекта. 
 Циљеви пројекта су: Укључивање заједнице 
у повећању приступа побољшаној заштити 
менталног здравља и образовања за децу у ризику 
или са поремећајем менталног здравља у 
пограничном подручју жупаније Тимиш у 
Румунији и Јужнобанатског округа у Србији, 
превенција појаве менталних поремећаја или 
отклањање њихових последица развијањем и 
пружањем специјализованих усуга интервенције и 
подршке за најмање 500 деце и њиховим 
породицама у регији Тимиш-Пландиште. 
 Два Центра за интервенцију и подршку 
менталном здрављу и Темишвару и Пландишту 
представљају иновативан модел добре праксе у 
систему бриге о менталном здрављу деце, 
доступан заједници и за заједницу. Радионице за 
заинтересоване стране (родитеље, наставнике и 
ученике) које ће се о оквиру активности проејкта 
организовати осмишљене су у циљу задовољења 
потреба за информацијама и подизања свести о 
сложеним потребама деце у ризику или са 
поремећајем менталног здравља као и о 
могућностима паметног (зеленог) развоја. 
 Укупна вредност пројекта је 758.992,50 евра. 
Од тога Европска унија бесповратно донира 
645.143,62 евра а оставо је учешће партера. 
Општина Пландиште у свом буџету од око 173.000 
евра учествује са 15% средстава.                         

Г.Р. 
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УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ОБЕЛЕЖИЛИ КРСНУ СЛАВУ, МИТРОВДАН 
 
 Удружење ратних војних инвалида општине Пландиште и 
ове године је скромно, у духу православља а у присутву својих 
чланова и невеликог броја гостију, обележилo своју Крсну славу, 
Светог Великомученика Димитрија, Митровдан. Резање 
славског колача обавио је Немања Џамбић, парох у Маргити. 
Колач је ломио Славко Русић, председник Удружења ратних 
војних инвалида општине Пландиште са својим најближим 
сарадницима. На обележавању Крсне славе Удружења, у име 
Општине био је Владан Младеновић, заменик председника СО 
Пландиште који је домаћинима честитао Славу. Након тога, 

домаћинима се обратио и директор КОЦ-а “Вук Караџић“ Пландиште, Мирослав Петровић као 
председник Општинског одбора СПС-а. Председник Удружењу је 
захвалио за помоћ у организацији обележавања Славе као и у 
реализацији свих осталих активности и истакао да је буџет Удружења 
скроман и да без помоћи Општине сигурно не би могли да 
функционишу. 

- Трудићемо се да се традиција резања славског колача и 
обележавања крсне Славе Удружења негује и надаље и да се пренесе и 
на наше потомке - рекао је том приликом, Славко Русић, председник 
Удружења ратних војних инвалида општине Пландиште. 

ПРВА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАРГИТА 

ПОМОЋ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ ИЗ ДОБРИЦЕ 

За непуна три месеца 
од конституисања, чланови 
МЗ Маргита, Емануел Згрђа 
(председник), Цветко Нецин 
и Маријан Богош (чланови) 
зацртали су бројне 
активности Савета за прву и 
следећу годину манадата. 
Како кажу, кренули су са 
великим амбицијама што 
доказује прва хуманитрна 
акција Хуманитарног актива 
МЗ Маргита који је основане пре непуних месец 
дана. Некако у исто време када и Актив жена у 
Маргити. Хуманитарни актив је основан управо да 
би се радиле хуманитарне акције и сакупљала 
помоћ за оне којима је напотребнија. Код ових 
амбициозних чланова МЗ Маргита, са речи су врло 
брзо прешли на дело. За кратко време, захваљујући 
добрим људима МЗ Маргите, међу којим су били и 
они који су и сами у систему социјалне заштите 
што је највише изненадило ново руководство села, 
помоћи Месног одбора СНС-а као и помоћи 
приватних фирми из Вршца и Вршачких Ритова, 
фирме „СМА“ и „Етаж“, сакупљена је толика 
количина гардеробе, дечијих играчака, средстава за 
хигијену и кућну хемију као и прехрамбених 
намирница о којој ови млади људи нису ни сањали, 

али су прижељкивали 
да им прва, већа 
хуманитарна акција 
буде успешна. 
На предлог Милана 
Матића, једног од 
чланова и оснивача – 
покретача 
Хуманитарног актива 
МЗ Маргита (Зоран 
Кнежевић, Милан 
Матић, Емануел 
Згрђа, Дору Корња, 
Валентин Корњеа, 

Димитрије Пасула и 
Маријан Богош ), који је 
путем друштвених мрежа 
видео како живе три 
вишечлане породице, две са 
по деветоро и једна са 
шесторо деце у Добрици, 
одлучено је да се помоћ уручи 
управо овим породицама. Реч 
је о породицама Васић, 
Милутиновић и Бањаш. О 
томе какав је осећај помоћи 

некоме Милан и Емануел кажу да ништа нна свету 
не може да замени један дечији осмех на лицу 
изузетно скромне деце. Хуманитара акција је 
реализована захваљујући многобројним мештанима 
и, Активу жена Маргита, вршачким фирмама и 
појединцима из Вршца. 

Иначе, Савет МЗ Маргита је већ почетком 
октобра имао прву акцију, сакупљање средстава за 
куповину слаткиша деци нижих разреда основне 
школе и предшколцима из Маргите поводом Дечије 
недеље. Захваљујући Савету и члановима 
индивидуално који су заједно са другим 
Маргићанима били вољни да помогну, сакупили су 
средства да купе слаткише и направе пакетиће за 
сву децу. У овој акцији учествовале су и Српска и 
Румунска православна црква. Поред тога, ових дана 
интензивно се ради на јесењем уређењу места и 
наставља акција за прикупљање средстава да се и 
поводом Божићних и Новогодишњих празника 
купе пакетићи за сву децу у Маргити. За све остале 
мештане, жеља новог Савета МЗ јесте да се 
направи нова школа, фискултурна сала, неки парк 
са дечијем игралиштем, капела која је селу 
неопходна.  

- Месна заједница са три члана је јако мала, 
али ако сезависи од подршке свих мештана, 
уколико се сви мештани организују, помогну и 
уједине, сигуран сам да можемо много тога да 
урадимо - рекао је Емануел Згрђа, председник 
Савета МЗ Маргита.  
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ОКРУЖНО КОМАНДНО - СИМУЛАЦИОНА ВЕЖБА ''ВРШАЦ 2019'' 

Сектор за ванредне ситуације у сарадњи са 
Шведском агенцијом за непредвиђене ситуације 
(MSB) у оквиру RISE пројекта, организовао је 
Окружно командно - симулациону вежбу ''Вршац 
2019''. Вежба се реализовала у периоду од 13 - 15. 
новембра 2019. године. 

Циљ вежбе био је да се унапреде капацитети 
окружних, градских и општинских штабова за 
ванредне ситуације, као и за отклањање последица 
акцидентних ситуација, елементарних непогода и 
природних катастрофа. Сви учесници прошли су 
симулацију доношења одлуке о увођењу ванредне 
ситуације, пружања логистичке подршке, 
комуникације између чланова штабова и 
симулацију конференције за медије, а све у циљу 
смањења ризика у Србији кроз унапређену 
координацију у управљању ванредним ситуацијама. 

На вежби су поред Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Пландиште, 
присуствовали и представници Сектора за ванредне 
ситуације, Министарства одбране, Црвеног крста 
Војводине, као и чланови Окружног штаба за 
ванредне ситуације Јужнобанатског управног 
округа, Градског штаба за ванредне ситуације града 

Вршца, Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Алибунар и Бела Црква. 

Општину Пландиште предводио је 
Командант штаба Јован Репац, а поред њега вежби 
су присуствовали и Помоћник председника 
општине Душан Ћурчић, саветник за послове 
планирања одбране и послове везане за ванредне 
ситуације у општини Пландиште Зоран Брдар и 
чланови штаба: Владимир Малијар, Милан 
Селаковић, др Драго Божић, Бојан Бисерчић, Дејан 
Велевски, Ђурђевка Тафра и Драгослав Аврамовић. 

Представници Сектора за ванредне ситуације, 
Центра Министарства одбране Панчево, 
Јужнобанатског управног округа и Црвеног крста 
Војводине оценили су да је Окружно командно - 
симулациона вежба протекла успешно, а 
представници општине Пландиште посебно су 
похваљени. 
 По завршетку вежбе представници општине 
Пландиште додатно су обогатили своја знања и 
скуства везана за деловање у ванредним 
ситуацијама и добили су сертификате за допринос у 
унапређењу руковођења и подизања капацитета 
окружних, градских и општинских штабова за 
ванредне ситуације.                                                Б.З. 

20. ЗОНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА АМАТЕРА У ПЛАНДИШТУ 

8 РАДОВА ЗА ПОКРАЈИНСКУ СМОТРУ 
 
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште уназад 

неколико година је прихватио организацију Зонске смотре ликовних 
стваралаца аматера Војводине која се одвија као активност Културно 
просветне заједнице аматера Војводине. Покровитељ Зонске смотре 
ликовних стваралаца Војводине за Јужни Банат је општина Пландиште. 
На отварању овогодишње Зонске смотре били су присутни Сава 
Мучибабић, секретар Културно просветне заједнице аматера 
Војводине, Сава Степанов познати ликовни критичар из Новог Сада, 
иначе селетор Зонске смотре, сликари аматери који су излагали и 
бројни други гости. Мирослав Петровић, директор КОЦ „Вук 
Караџић“ Пландиште први је поздравио све присутне и изразио 
жаљење јер је ове године пристигло много мање радово него прошлих 
година, свега 32 од 26 уметника са подручја Јужног Баната. 

Присутне су 
поздравили и Сава Мучибабић и Сава Степанов који је 
званично отворио овогодишњу Зонску смотру сликара 
аматера Јужног Баната у Пландишту, познати ликовни 
критичар из Новог Сада. За Покрајинску смотру ликовних 
аматера Војводине која ће се одржати 24.11.2019. године у 
Сремској Митровици одабро је 8 радова. Ове године то су 
радови: Марјана Ничевског (Пландиште), Милане 
Јовановић (УЛСА Бела Црква), Драгане Паковић 
(УЛСА Бела Црква), Зорана Ђурђевца (УЛСА Бела 
Црква), Ивана Забунова (Ковин), Славице Мосуровић 
(Ковин), Вере Вујић (Банатски Карловац) и Славице 
Милошевић Миланов (Банатски Карловац).   

Г.Р. 
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Општинска управа општине Пландиште, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, 

комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољоприввреду, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и  бр.36/2009),  објављује: 

 
Ј А В Н И   У В И Д 

ЗАХТЕВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

 „BIOGAS TECHNOLOGY ONE” доо Вршац, ул. Трг 
Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-44/2019-02-IV 

Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. 

бр. 2891 КО Маргита, Општина Пландиште. 
„BIOGAS TECHNOLOGY TWO” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-45/2019-02-IV 

Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. 

бр. 2895 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY THREE” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-46/2019-02-
IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2894 КО Маргита, Општина Пландиште. 

     „BIOGAS TECHNOLOGY FOUR” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину, број 501-47/2019-02-IV 

, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. 

бр. 2893 КО Маргита, Општина Пландиште.  

„BIOGAS TECHNOLOGY FIVE” доо Вршац, ул. Трг 
Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-48/2019-02-

IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2892 КО Маргита, Општина Пландиште. 
„BIOGAS TECHNOLOGY SIX” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-49/2019-02-

IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2896 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY SEVEN” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-50/2019-02-
IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2900 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY EIGHT” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину, број 501-51/2019-02-IV 

Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. 

бр. 2899 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY NINE” доо Вршац, ул. Трг 
Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-52/2019-02-IV 

Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. 

бр. 2898 КО Маргита, Општина Пландиште. 
„BIOGAS TECHNOLOGY TEN” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-53/2019-02-

IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2897 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY ELEVEN” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-54/2019-02-
IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2902 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY TWELVE” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину, број 501-55/2019-02-

IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2906 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY THIRTEEN” доо Вршац, ул. 
Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 

501-56/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и 

лагуна на кат. парц. бр. 2905 КО Маргита, Општина Пландиште. 
„BIOGAS TECHNOLOGY FOURTEEN” доо Вршац, ул. 

Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 

501-57/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и 

лагуна на кат. парц. бр. 2904 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY FIFTEEN” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-58/2019-02-
IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. 

парц. бр. 2903 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY SIXTEEN” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 
потреби процене утицаја на животну средину, број 501-59/2019-02-IV 

Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. 

бр. 2907 КО Маргита, Општина Пландиште. 

„BIOGAS TECHNOLOGY SEVENTEEN” доо Вршац, ул. 
Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 

501-60/2019-02-IV, Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и 

лагуна на кат. парц. бр. 2911 КО Маргита, Општина Пландиште. 
„BIOGAS TECHNOLOGY EIGHTEEN” доо Вршац, ул. 

Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за 

одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 

501-61/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и 

лагуна на кат. парц. бр. 2910 КО Маргита, Општина Пландиште. 

 

„BIOGAS TECHNOLOGY NINETEEN” доо Вршац, ул. 

Трг Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за 
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, број 

501-62/2019-02-IV Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и 

лагуна на кат. парц. бр. 2909 КО Маргита, Општина Пландиште. 

 
„BIOGAS TECHNOLOGY TWENTY” доо Вршац, ул. Трг 

Победе 5/2, поднео је дана 03.11.2019. године, захтев за одлучивање о 

потреби процене утицаја на животну средину, број 501-63/2019-02-IV 

Пројекта Биогаснo постројење до 999 kW и лагуна на кат. парц. 

бр. 2908 КО Маргита, Општина Пландиште. 

 

 

Сви пројекти имају заједничку лагуну која се налази на кат. парц. бр. 2889 КО Маргита, Општина Пландиште. 

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради Општинске управе општине Пландиште, 

канцеларија број 16, радним данима у времену од 08 до 13 часова. 
     У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање 

о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу. 

     Општинска управа ће у року од 15 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени 

пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност. 



С Т Р А Н А  7  

КАРАТЕ  
КАРАТИСТИ  НИЖУ  ИЗУЗЕТНЕ  РЕЗУЛТАТЕ 

 
              Такмичари карате клуба 
„АГРОБАНАТ“ Пландиште имали су врло 
згуснут распоред наступа у протеклом 
периоду, наступили су у недељу 20.10.2019. 
године на купу Војводине за полетарце, 
пионире и наде који је одржан у Инђији, и на 
овом изузетно јаком такмичењу остварили 
одличан резултат освајањем 21 медаље. 
              Златне медаље освојили су: Русић 
Стефан у категорији пионира Д класа, 
Цветићанин Огњен у категорији пионира Д 
класа, Рокнић Ксенија у категорији 
пионирки Ц класа.  
              Сребрне медаље освојили су: 
Николовски Сара у категорији женских 
нада Е класа, Матијевић Андреј у 
категорији мушких нада Ц класа, Мајкић Тамара у категорији пионирки Апсолутна класа, Киш Оливер 
у категорији пионира Е класа, Цветићанин Огњен у категорији пионира Апсолутна класа. 
   Броназне медаље освојили су: Ангеловски Тамара у категорији женских нада Е класа, 
Михалков Владимир у категорији мушких нада Д класа, Томић Љиљана у категорији пионирки Е 
класа, Ивановски Анабела у категорији пионирки Ц класа, Мајкић Тамара у категорији пионирки Б 
класа, Оравец Филип у категорији пионира Е класа, Радека Јаков у категорији пионира Д класа, 
Оравец Дајана у категорији пионирке Е класа, Леонтијевић Урош у категорији пионира Д класа, Бекић 
Марија у категорији полетарки Апсолутна класа, Томић Алекса у категорији полетараца Е класа, ката 
тим полетарки у саставу (Мајкић Уна, Рокнић Драгана, Леонтијевић Лана), ката тим мушких пионира 
у саставу (Цветићанин Огњен, Леонтијевић Урош, Русић Стефан). 
   На изузетно јаком међународном турниру „Београдски победник 2019“ у организацији 
Београдског карате савеза који је одржан у недељу у Београду и на коме је учешће узело преко 10 земаља, 
такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште освајањем 5 медаље (златних – 2, бронзаних - 3) 
остварили су одличан резултат и показали да бележе преманентно добре резултате у свим такмичарским 
категоријама што је у спорту врло захтевно. 
   Златне медаље освојили су: Рокнић Ксенија у категорији пионирки Ц класа, Цветићанин 
Огњен у категорији пионира Д класа.  
              Броназне медаље освојили су: Мајкић Тамара у категорији пионирки Б класа, Ивановски 
Анабела у категорији пионирки Ц класа, и ката тим пионирки у саставу (Мајкић Тамара, Рокнић 
Ксенија, Ивановски Анабела). 

Након Београдског победника који је изузетно јак међународни турнир, такмичари карате клуба 
„АГРОБАНАТ“ Пландиште нису имали времена за одмор обзиром да су већ наредног викенда имали још 
једно изузетно јако такмичење, наступили су у суботу 09.11.2019. године на купу Србије за полетарце, 
пионире и наде који је одржан у Смедереву, и на овом изузетно јаком такмичењу остварили одличан 
резултат освајањем 9 медаља. 
              Сребрне медаље освојили су: Цветићанин Огњен у категорији пионира Д класа, Рокнић 
Ксенија у категорији пионирке Ц класа. 
   Броназне медаље освојили су: Ангеловски Тамара у категорији женских нада Е класа, 
Матијевић Андреј у категорији мушких нада Ц класа, Томић Љиљана у категорији пионирки Е класа, 
Мајкић Тамара у категорији пионирки Б класа и у Апсолутној класи, Русић Стефан у категорији 
пионира Д класа, Цветићанин Огњен у категорији пионира Апсолутна класа. 
   Након завршетка ових такмичења, настављају се интензивне припреме за предстојеће активности 
које очекују такмичаре карате клуба.                                                                                  Т р е н е р 

Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ 
                                                                                                                               Мајкић Зоран с.р. 

  
  ЈАВНИ ОГЛАС И ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ  
  
 У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима 
Министарства одбране и Војске Србије (''Службени војни лист'', број 3/2015), а ради 
реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши медијско 
упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства 
одбране Панчево. 
 Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица мушког и 

женског пола, да је у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са 
оружјем за упут на добровољно служење војног рока у месецу ''децембру 2019. године'' и на Курс за 
резервне официре Војске Србије у месецу ''марту 2020. године''.  
 Комплетан текст јавног огласа и обавештења за јавност можете погледати на сајту Министарства 
одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и на сајту општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs. 
 Више информација може се добити у Центру Министарства одбране Панчево, адреса Милоша 
Обреновића број 1, Панчево, или у Канцеларији Министарства одбране Вршац, адреса Светосавски трг 
број 10, Вршац. 
 Контакт телефони су: 013/326 - 237 (Панчево) и 013/839 - 020 (Вршац). 

Центар Министарства одбране Панчево 

http://www.mod.gov.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
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МЕЂУОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА АЛИБУНАР-ПЛАНДИШТЕ 

ФК "Граничар" - јесењи шампион 

 Доста добра организација утакмица, солидни 
терени и (не)очекивана лидерска позиција ФК 
"Граничар" главне су карактеристике јесењег дела 
такмичења Међуопштинске фудбалске лиге 
Алибунар-Пландиште. Поред екипе из Милетићева 
озбиљни кандидати за прво место су и тимови из 
Маргите односно Владимировца. 

Граничар је показао да је тренутно 
најорганизованији клуб са више него солидним 
играчким кадром. Уз мало среће и нешто лакши 
распоред у пролећном делу првенства чини се да би 
овај клуб коначно могао да се пласира у виши 
такмичарски ранг. 

Једини преостали озбиљнији кандидат за 
висок пласман из наше општине је Слога. Након 
прошлогодишње сезоне, која је била сасвим 
просечна, у оквиру Друге јужнобанатске подручне 
лиге - "Исток" овосезонски резултати најављују 
боље сутра за тим из Маргите. 

 Пријатно изненађење представљају резултати 
тима из Великог Гаја док су непријатно изненадили 
клубови из Велике Греде, Купиника и Банатског 
Соколца.  
 Чињеница да је лига доста изједначена и да 
чак три клуба равномерно конкуришу за прво место 
обећавају занимљиво фудбалско пролеће.  
                 puggia 

Назив клуба 
Број 

утакмица 
Победе Нерешено Порази 

Гол 
разлика 

Бодови 

1. Граничар (Милетићево) 8 7 1 0 37:7 22 

2. Слога (Маргита) 8 0 0 1 25:6 21 

3. Владимировац (Владимировац) 8 6 1 1 22:8 19 

4. Јаношик (Јаношик) 8 4 0 4 25:19 12 

5. Добрица (Добрица) 8 3 1 4 18:21 10 

6. Гај (Велики Гај) 8 3 1 4 14:27 10 

7. Младост (Велика Греда) 8 2 0 6 16:28 6 

8. Наша Крајина (Купиник) 8 1 0 7 9:29 3 

9. Солунац (Банатски Соколац) 8 1 0 7 10:31 3 

З А В Р Ш Н А   Т А Б Е Л А   Ј Е С Е Н   2019/2020. 

С П О Р Т С К И    Д А Н   Ж Е Н А 
 

 Новембар месец у општини Пландиште свакако је обележила Спортско-рекреативна 
манифестација под називом "Спортски дан жена". 

Организатор ове несвакидашње спортске приредбе био је Спортски савез општине Пландиште уз 
несебичан допринос Дома "1. Октобар " Стари Лец. 

Спортски савез општине Пландиште последњих година доста улаже у рекреативни спорт и 
промовисање здравих стилова живота. У прилог томе иде констатација да је почетком овог месеца по 
једанаести пут заредом организована традиционална спортско-рекреативна манифестација под називом 
"Спортски дан жена". 

Припаднице лепшег пола одмеравале су своје спортске вештине али и добро забавиле кроз 3 
такмичарске дисциплине (одбојка, пикадо, надвлачење конопца). 

Надметањем у пикаду у којем је учествовало 14 екипа односно 42 такмичарке завршен је 
такмичарски део програма. Иако је резултат био у другом плану и упркос чињеници да су самим учешћем 

сви победници, треба напоменути 
да је прво место освојио трочлани 
састав Дома "1. Октобар". У 
одбојци је славио тим Спортског 
савеза Пландиште док је у 
надвлачењу конопца, екипа из 
Старог Леца потврдила своју 
дугогодишњу доминацију. 
Остаје нада да ова манифестација 
женској популацији неће бити 
једини повод за слична спортска 
окупљања.  
         puggia 


