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 ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ ВОЈВОДИНЕ  

 САНАЦИЈА ЧВОРИШТА У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ 

Председник Општине Пландиште, 

Јован Репац потписао је данас у Покрајинском 

секретаријату за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство Уговор о суфинансирању изградње, 

санације и реконструкције водних објеката у 

јавној својини, у циљу наставка реализације 

пројеката санације чворишта у насељима на 

територији Општине Пландиште. Укупна 

вредност реализације овог пројекта износи 

36.303.289,00 динара, од чега 80% се добија од 

Покрајине, док је 20% обезбеђено из буџета 

локалне самоуправе. 

На основу конкурса који је расписао 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство Општинина 

Пландиште је добила средства за 

суфинансирање пројекта санације чворишта у 

насељу Велика Греда. 

- Због великих проблема са 

водоснабдевањем, старом и дотрајалом 

водоводном мрежом, приступили смо 

реализацији пројекта санације чворних веза и на 

тај начин створили услове за фазно уређење 

водоводне инсталације. За реализацију овог 

пројекта имали смо велику подршку 

покрајинских органа власти, без чије подршке 

овако велике пројекте не би могли самостално 

да завршимо. Након завршетка санације 

чворишта у Пландишту и Хајдучици, данас смо 

потписали уговор за санацију чворишта у 

Великој Греди, што представља велики 

инвестициони пројекат како за мештане Велике 

Греде тако и за све грађане Општине 

Пландиште. Свесни смо проблема који постоје 

са водоводном мрежом и константно радимо на 

унапређењу водоснабдевања и решавању 

дугододишњих проблема са дистрибуцијом 

воде. Само одговорном политиком развоја и 

напретка можемо да привучемо овако велике 

инвестиције, изјавио је председник општине 

Пландиште, Јован Репац.     И.Ђ.  



С Т Р А Н А  2  

На последњој, 20.седници Општинског већа 
општине Пландиште којом је председавао 
председник општине, Јован Репац, пре усвајања 
предложеног сазива, на предлог председавајућег, 
већници су усвојили две допунске тачке. Обе се 
односе на употребу текуће буџетске резерве, једна 
за потребе Културно-образоввног центра „Вук 
Караџић“ Пландиште а друга, за потребе Месне 
заједнице Маргита. 

Већници су на овој седници прво 
разматрали Извештај о раду Савета за здравље 
општине Пландиште за период јануар – децембар 
2020. године за који је речено да је образован као 
посебно стално радно тело СО Пландиште. Задаци 
Савета су да се стара у области заштите права 
пацијената, у области јавног здраваља и Чл.15 
Закона о јавном здрављу а обавља и друге послове 
и задатке у складу и на начин одређен одредбама 
Статута општине Пландиште, Пословника 
Скупштне општине и других аката. 

Разматран је и Извештај о имплементацији 
Плана јавног здравља о спроведеним активностима 
у 2020. години у оквиру којег је речено да је План 
усвојен за период 2018-2025. годину и да се 
средства за његову реализацију обезбеђују из 
буџета Општине, од донатора и из других извора. 
Из буџета Општине издвојена су средства за 
спречавање и сузбијање болести и водећих ризика 
по здравље становника општине, за куповину 
трачица и ланцета. Такође је урађен Катастар 
загађивача на локланом нивоу и идентификовање 
дивљих депонија које су уклоњене у четири 
насељена места. Планирана је и активност 
„Унапређење знања и понашања становништва 

општине у вези са очувањем и унапређењем 
здравља и смањивањем фактора ризика“ која је 
обустављена због мера против COVID-a. Разматран 
је и Извештај о раду интерресорне комисије за 
процену потребе за додатном образовном, 
здравственом и социјалном подршком детету, 
ученику и одраслом за 2020. годину у оквиру којег 
је речно да Комисија подржава укупно 23-је деце. 
Комисија предлаже јединици локалне самоуправе 
следеће услуге које су потребне као додатна 
подршка деци, ученицима и одраслима: Помоћ у 
кући за децу са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, продужени боравак у школи, 
награду за запослене у установама образовања и 
васпитања који су остварили посебне успехе у 
пружању додатне подршке, дневне боравке за децу 
са сметњама у развоју, сензорне и музичке собе, 
екскурзије и летовања, педагошке асистенте, обука 
за личне пратиоце и обезбеђивање да се услуге 
додатне подршке финасирају како би биле трајне, 
сталне, одрживе и у континуитету. 

На 20. седници Општинског већа општине 
Пландиште већници су разматрали и Извештај о 
коришћењу средстава буџетског фонда у 2020. 
години – средстава за финасирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Пландиште. У оквиру овог извештаја 
речено је да су средства коришћена за унапређење 
саобраћајног васпитања и образовања, за 
превентивно-промотивне активности из области 
безбедности саобраћаја, за поправљање саобраћајне 
инфраструктуре, за текуће поправке и одржавање и 
за вертикалну саобраћајну сигнализацију.  

ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА ПОДРЖАВА 23-ЈЕ ДЕЦЕ 

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА МАРГИЋАНА  

УРУЧЕНА ПОМОЋ ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ  

,,ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ“ У БЕЛОЈ ЦРКВИ 

Током Великог поста посвећеном 

Васкрсењу нашег Господа Исуса Христа, 

Српска православна црквена општина, 

Месна заједница и Удружење 

жена ,,Петкана“ из Маргите прикупљали су 

хуманитарну помоћ Дому за децу и 

омладину ,,Вера Радивојевић“ у Белој Цркви. 

Љубазношћу и сусретљивошћу директора 

Дома, господина Зорана Станковића ова 

хуманитарна активност је одлично спроведена. 

Велику захвалност дугујемо 

председнику општине, Јовану Репцу који се 

својим ангажовањем прикључио нашој 

хуманитарној активности, директорки Центра за социјални рад, Ђурђевки Тафра која нам је уступила 

возило којим смо помоћ превезли у дом и Светлани Тадић која је у сарадњи са Банком хране обезбедила 

помоћ у виду прехрамбених производа и сокова. Велико срце показали су сви Они којима смо се обратили 

за помоћ, захвални смо апсолутно свим људима који су учествовали, од великих предузећа до сваког 

појединца који се одазвао. 

Надамо се да је наше мало бар на кратко усрећило њихово детињство. 

Попадија Марина Џамбић 

наставак на стр.3 
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 Након тога, већнци су разматрали и Програм коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Пландиште за 2021. годину. У текућој години, Одлуком буџета општине Пландиште предвиђено 
је два милиона динара која треба да се користе за рад тела за координацију, за унапређење саобраћајног 
васпитања и образовања, за превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, за 
научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја, за техничко опремање јединица саобраћајне 
полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја и за поправљање саобраћајне инфраструктуре. 

У сазиву ове седнице Општинског већа општине Пландиште била су и два Решења о употреби 
текуће буџетске резерве за потребе Штаба за ванредне ситуације и за потребе Месне заједнице Велики Гај. 
Последња тачка су била текућа питања. Сви извештаји и решења су једногласно усвојена. 

Осим већника, седници су присуствовали Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан 
Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница 
Општинске управе.              Г.Р. 

наставак са стр.2 

ЗА ОПШТУ БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

УРЕЂЕЊЕ БАНКИНА НА СВИМ ПУТЕВИМА 
 

У оквиру реализације пројекта одржавања и 
унапређења саобраћајне инфраструктуре, на 
територији Општине Пландиште интензивно се ради 
на уређењу банкина тешком механизацијом, на 
деоницама локалних и магистралних путева Вршац-
Пландиште-Зрењанин и Пландиште-Београд. 

Према речима председника општине 
Пладниште Јована Репца, посебан акценат ставља на 
одржавање банкина, као и на појачано одржавање 
површина са изразитим депресијама, како би се на 
тим деловима локалних саобраћајница повећала 
проточност атмосферских вода које се услед обилних 
падавина задржавају на коловозу и представљају опасност за несметано функционисање саобраћаја.  
 Извођењем ове врсте радова наставља се са континуираном реализацијом пројеката који се тичу 
повећања опште безбедности свих учесника у саобраћају. Савет за безбедност саобраћаја Општине 
Пландиште у оквиру свог годишњег програма унапређења саобраћајне инфраструктуре предвидео је и 
уређење путева и одржавање путног појаса који ће се реализовати током целе године у свим насељеним 
местима на територији Општне Пландиште. изјавио је председник Општине Пландиште Јован Репац.
                 И.Ђ. 

АКТИВНОСТИ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

„ПАЖЉИВКО” СВАКОМ ПРВАКУ 
 

 Захваљујући раду Савета за безбедност саобраћаја 
Општине Пландиште, уз велику подршку Агенције за 
безбедност саобраћаја, ђацима првих разреда основне школе и 
деци предшколског узраста подељен је промотивно 
едукативни материјал "Пажљивко". Књига Пажљивко је 
едукативног карактера и намењена малишанима млађих 
разреда, са циљем упознавања са основним правилима у 
саобраћају. 
 С'обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, Савет 
за безбедност саобраћаја Општине Пландиште није у 
могућности да организује едукативну наставу или 
презентацију о правилима понашања у саобраћају и зато смо 
поделу овог едукативног материјала организовали уз помоћ 
директора основних школа. Сав промотивни материјал, књига 

"Пажљивкова правила у саобраћају", бојанке, распоред часова, едукативни блокчићи са познавањем 
основних елемената прве помоћи деци ће поделити њихови учитељи и учитељице на часовима 
саобраћајног васпитања и образовања. Ово је једна у низу акција које Савет за безбедност саобраћаја 
Општине Пландиште организује, и велико ми је шо имамо одличну сарадњу са Агенцијом за безбедност 
саобраћаја и што са њима заједно активно радимо на унапређењу безбедности саобраћаја у свим 
сегментима, почевши од едикације најмлађих учесника у саобраћају.  

- Савет за безбедност саобраћаја континуирано током целе године ради на реализацији пројеката 
који се тичу повећања опште безбедности саобраћаја. Кроз реализацију ових пројеката и акција желимо да 
проширимо свест грађана око неопходности поштовања саобраћајних правила, да радимо на едукацији 
најмлађих учесника у саобраћају, са једним крајњим циљем да се сви осећају сигурно и безбедно. - изјавио 
је председник Савета, Јован Репац. 
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У ДОМУ ЗДРАВЉА ПЛАНДИШТЕ 

И ДАЉЕ НАЈУСПЕШНИЈА ИМУНИЗАЦИЈА РЕГИОНУ 
 

Дом здравља у Пландишту је према последњем извештају Завода за јавно здравље Панчево и даље 

означено као установа у којој се најуспешније спроводи поступак имунизације становништва. Према 

службеној евиденцији Дома здравља укупно је вакцинисано 2750 грађана првом дозом вакције и 2160 

грађана другом дозом. 

- Грађани Општине Пландиште врло су одговорно схватили сам поступак имунизације, о 

чему говори и велики проценат вакцинисаних у односу на укупан 

број становника. Велику захвалност за овако успештан 

поступак имунизације дугујемо медицинском тиму. свим 

докторима и медицинским сестрама који раде у Дому здравља и 

на томе им неизмерно хвала. Наши суграђани имају могућност 

да бирају између кинеске вакцине Синофарм, руске Спутњик В и 

америчке Фајзер, са чиме мало која општина или град може да 

се похвали. Овом приликом позвао бих све грађане Општине 

Пландиште који се нису вакцинисали да додју у Дом здравља у 

Пландишту и пријаве се за вакцинацију и тиме покажу велику 

одговорност према себи и људима у својој околини, јер једино тако можемо да се изборимо са овом 

пошасти, изјавио је заменик председника општине Пландиште Душан Ћурчић. 

 Др Небојша Дрљевић, директор Дома здравља каже да су 

медицински тимови Дома на располагању и да вакцинисање 

може да се врши и у сеоским амбулантама. Непокретне и слабо 

покретне особе које желе да се вакцинишу, вакцину могу да 

приме код куће у колико се претходно јаве Дому здравља  или 

председнику своје месне заједнице. Што се тиче броја 

инцифицарних, др Дрљевић је рекао да број стагнира и да 

општина Пландиште и даље има најмањи број заражених корона 

вирусом у Јужном Банату.  

ЛАКО ДО ВАКЦИНЕ 
 

Сви који желе, вакцину могу да приме 

без пријаве за вакцинацију преко портала е-

Управе. Они који желе,  могу да се пријаве 

на шалтеру Дома здравља, председницаима 

Месних заједница или на број телефона 

062/8046480, такође без претходног 

заказивања преко интернет портала. 

У ТОКУ СУ РАДОВИ 

УРЕЂЕЊЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ОПШТИНИ 

На територији Општине Пландиште у току 

је извођење радова на уклањању растиња и 

уређењу каналске мреже. Реализацијом пројекта 

предвиђено је уређење канала у укупној дужини 

од 5 км, на деоницама магистралног пута 

Пландиште-Велика Греда и у потесу атара 

Милетићево и Банатски Соколац. 

Према речима председника Општине 

Пландиште Јована Репца, уређење каналске 

мреже изводи се према листи приоритета, степену 

угрожености, проценту оштећења и у складу са 

нивелацијом терена. 

- Свестан сам да су овакви радови 

нужни у сваком насељеном месту, заједно 

са уређењем путне инфраструктуре, јер је 

уређена комунална инфраструктура темељ 

сваког доброг напретка. У реализацију 

пројекта кренули смо постепено и 

спроводићемо га у фазама, обзиром на 

велики значај који овакви пројекати имају 

за мештане села. Извођење ових радова део 

је великог пројекта уређења комуналне 

инфраструктуре. Тренутно се радови изводе 

на локацији у потесу атара Милетићево и 

Банатски Соколац, на деоници пута 

Пландиште-Велика Греда, на главно везујућим 

каналима. У плану је и уређење каналске мреже у 

насељима Купиник и Велики Гај. Посебно ми је 

драго што извођење оваквих врста радова наилази 

на позитивне оцене мештана и што они 

поздрављају и цене сваки рад и напредак. За сада 

радови се изводе према утрврђеној динамици и 

њихов интензитет ће бити све већи како време 

буде одмицало. По завршетку ове фазе радова, 

пројект ће бити настављен и у другим насељеним 

местима у Општини Пландиште - изјавио је 

председник Општине Пландиште Јован Репац. 
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБА ЖЕНА „ЈЕФИМИЈА“ 

УСКРШЊИ БАЗАР У ПЛАНДИШТУ 

У организацији Клуба жена „Јефимија“ Пландиште, 

уочи Ускршњих празника у Пландишту је по пети пут 

организована културна манфестација „Ускршњи базар“. 

Организатор је желео да се окупе представници удружења, 

актива жена и мaлих привредника са територије општине 

Пландиште, да изложе своје производе и тако упознају 

посетиоце са својим радом. Ускршњи базар имао је и етно 

карактер јер су били изложени и кулинарски специјалитети, 

слани и слатки колачи који се спремају за празник. 

На овогодишњем Базару су поред  организатора, своје 

штандове имали: Актив жена „Гређанка“ из Велике Греде, 

Удружење инвалида, пензионера и грађана Хајдучице, 

Удружење пензионера Пландиште, Удружење „Аскурђела 

бела пчела“ из Великог Гаја. Један кутак Базара одређен је 

био за приватнике и произвођаче где су излагале: Љиља 

Демше, (сувенири), Вера Селаковић (накит), Војислава Бало 

(дрвени ускршњи украси), Јелена Митровски (цвеће) и 

Стевица Стојиљковић (накит). 

Ове године Базар је био организован на отвореном 

простору, у центру Пландишта па је и посећеност по лепом 

времену била добра. Базар су посетили и функционери 

општине, Јован Репац и Душан Ћурчић, председник општине 

и заменик председника општине и Горан Доневски и Владан 

Младеновић, председник СО Пландиште и заменик. 

Поводом Базара, Наташа Бајић, председница Клуба 

„Јефимија“ је изразила задовољство због броја присутних 

удружења и посећености и искористила прилику да се свима 

захвали што се редовно одазивају њеном позиву и учествују на 

Базару. 

Председник општине, Јован Репац је за Базар рекао да 

је то један леп догађај, традиционалан и да као такав треба да се 

очува. Такође је рекео да, захваљујући доброј вољи и 

ангажману дивних људи, суграђани су имали прилику да виде 

лепе примерке народних рукотворина, предмета,старих заната, 

лепо украшених ускршњих јаја, све оно што овај празник чини 

лепшим. - Ово је једна лепа манифестација чију традицију 

желимо да очувамо и у будућности, изјавио је председник 

Општине Пландиште Јован Репац. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА  

„УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ“ 
 

„Ефикасни односи са јавношћу и 

значај информисања у систему 

социјалне заштите“ 
  

 Након тродневне обуке 14 особа 

које добијају сертификат да су обучене за 

рад са децом са сметњама у развоју, у 

оквиру пројекта „Услуге социјалне 

заштите за осетљиве групе“ реализована 

је још једна пројектна активност. Реч је о 

једнодневној обуци која је у Пландишту 

одржана почетком априла, на тему „Ефикасни односи са јавношћу и значај информисања у систему 

социјалне заштите“. 

Обуку су похађали представници Општинке управе, Дома здравља, све три основне школе 

(„Д.Обрадовић“, „Ј.Стерија Поповић“ и „Ј.Јовановић Змај“), Центра за социјални рад и ПУ „Срећно 

детињство“. Предавачи на обуци су биле Ивана Копривица и Татјана Лазор Обрадовић, иначе аутори 

одржаног семинара који је за представнике установа социјалне заштите лиценциран. 

Након одржане обуке где је урађен План информисања и комуникације, Општина је приступила 

и реализацији предложеног плана и 

путем друђтвених мрежа већ 

обавештава о новој услуги коју ће 

ускоро увести а тиче е деце са 

сметњама у развоју и помоћи 

породицама. 

Координатор пројекта који се завршва 

у децембру ове године а реализује се уз 

помоћ ГИЗ-а и Министарства за рад, 

запошљавање борачка и социјална 

питања, за општину Пландиште је 

Татјана Ђорђијевски.                     Р.Г. 

САОПШТЕЊЕ  

 

Нова услуга за децу са сметњама у развоју и  

њихове породице у нашој Општини 
 

 Драги родитељи,  драга децо,  

 Ускоро ће у нашој Општини почети са радом услуга помоћ у кући за децу са 

сметњама у развоју и њихове породице. Сврха услуге је да се да се помогне 

породици у што дужој бризи о детету. Ово је превентивна услуга и служи као 

помоћ породици да предахне и да сачува снаге за даљу бригу о свом детету. То би 

значило да у вашем дому, добијете могућност, да обучена неговатељица проведе 

време и посвети пажњу вашем детету. За то време, ви можете да се посветите 

себи, другој деци, да одморите, завршите неке своје обавезе, а све време имате на 

уму да је  ваше дете у сигурним рукама стручне особе. Ако вас занима ова услуга, 

за ближе информације можете се обратити Татјани Ђорђијевски на број 

062/8863519 у Општинској управи општине Пландиште . 

                      Општинка управа општине Пландиште 
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КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА - НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА 

 

СТУДЕНТИ МАСТЕР СТУДИЈА 
 

1. Милица Пејовић Маргита Природно матемтички факултет Нови Сад 2. година 9,62 

2. Алекса Гојковић Хајдучица Економски факултет Суботица 1. година 9,08 

3. Милана Мајсторовић Пландиште 
Технички факултет „Михајло Пупин“ 

Зрењанин 1. година 
8,98 

4. Атила Барна Јерменовци Факултет музичке уметности Београд 1. година 8,96 

5. Ивана Малијар Хајдучица 
Факултет спорта и физичког васпитања 

Нови Сад 1. година 
8,67 

 

СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА 
 

1. Теодора Деспотовски Пландиште Природно математички факултет Нови Сад 3. година 10,00 

2. Тамара Нехез Пландиште Медицински факултет Београд 4. година 9,82 

3. Поповић Мирјана Милетићево Природно математички факултет Нови Сад 2. година 9,82 

4. Иван Јовановић Пландиште Факултет музичке уметности Београд 3. година 9,70 

5. Маја Боројевић Пландиште Економски факултет  Суботица 2. година 9,56 

6. Јелена Стефановски Пландиште Економски факултет Суботица 3. година 9,44 

7. Љиљана Бајић Маргита 
Учитељски факултет Београд, 

наставно одељење у Вршцу 3. година 
9,44 

8. Невена Гроздановски Пландиште Филозофски факултет Нови Сад 3. година 9,43 

9. Драгана Царевић Пландиште Фармацеутски факултет Београд 4. година 9,43 

10. Александра Батиновић Пландиште 
Висока здравствена школа струковних студија 

Београд 3. година 
9,26 

11. Ања Милевски Пландиште Филозофски факултет Нови Сад 4. година 9,24 

12. Милица Павловски Пландиште Академија уметности Нови Сад 4. година 9,23 

13. Зоран Бркљач Марковићево Медицински факултет Нови Сад 2. година 9,13 

14. Анела Храшко Хајдучица Медицински факултет Нови Сад апсолвент 9,07 

15. Миљана Белић Велики Гај 
Технички факултет „Михајло Пупин“ 

Зрењанин 4. година 
9,03 

16. Анђела Јаворина Пландиште 
Висока здравствена школа струковних студија 

Београд 2. година 
9,00 

17. Жељана Вишић Пландиште Филолошки факултет Београд 3. година 8,93 

18 Елена Стојковски Пландиште Факултет техничких наука Нови Сад 3. година 8,91 

19. Даница Тишма Милетићево Медицински факултет Нови Сад 5. година 8,90 

20. Јелена Пандуров Велики Гај 
Висока туристичка школа струковних студија 

Београд 3. година 
8,85 

21. Немања Шолаја Пландиште Филозофски факултет Београд 2. година 8,70 

22. Миа Милошевић Пландиште Факултет техничких наука Нови Сад 3. година 8,64 

23. Ема Течи Пландиште Медицински факултет Нови Сад 3. година 8,56 

24. Ангела Пуповац Маргита Филозофски факултет Београд 2. година 8,56 

25. Јелена Брезичанин Пландиште Фармацеутски факултет Београд 2. година 8,55 

26. Луна Велевски Пландиште 
Висока техничка школа струковних студија 

Нови Сад 2. година 
8,50 

27. Маја Златковић Хајдучица 
Факултет спорта и физичког васпитања 

Нови Сад 2. година 
8,50 
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ПОЈЕДИНАЧАН  ПОЗИВ ЗА 

УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ  

 У складу са тачком 46. Упутства о 

обавештавању јавности о активностима 

Министарства одбране и Војске Србије (''Службени 

војни лист'', број 3/2015), а ради реализације обавезе 

прописаних законом, општина Пландиште врши 

медијско упознавање становништва општине 

Пландиште о активностима Центра Министарства 

одбране Панчево. 

 Центар Министарства одбране Панчево 

отпочео је позивање појединачним позивом војних 

обвезника који се нису одазвали општем позиву за 

увођење у војну евиденцију у 2021. години. 

 Увођење по појединачном позиву вршиће се у 

времену наведеном у позиву и терминима од 

19.04.2021. до 31.05.2021. године. У назначено 

време и на наведено место могу се јавити и војни 

обвезници који се нису одазвали општем позиву за 

увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога 

нису примили појединачни позив. Такође, сви војни 

обвезници који нису позвани појединачним позивом 

могу се увести у војну евиденцију током целе 

године. 

Више информација можете добити у 

Канцеларији Министарства одбране Пландиште, 

улица Војводе Путника 53, Пландиште, зграда Суда, 

приземље, глави улаз - десно, канцеларија број 3, 

сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова. 

Увођење у војну евиденцију вршиће се уз 

примену мера заштите од заразне болести Ковид-19, 

те је потребно да регрути са собом понесу заштитну 

маску, држе међусобно одстојање и придржавају се 

и осталих препоручених мера заштите. 

Неодазивање позиву повлачи законску 

одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, 

радној и материјалној обавези. 

 

Центар Министарства одбране Панчево 

Вршац  013/839 - 694 

Вршац  013/837 - 020 

Пландиште  013/861 - 350 

НА КУПУ ВОЈВОДИНЕ 

ЗЛАТО ЗА ТАМАРУ МАЈКИЋ 

 К а р а т е  к л у б 

А г р о б а н а т  и з 

П л а н д и ш т а  н а 

т а к м и ч е њ у  К у п а 

Војводине за за кадете, 

јуниоре и сениоре које је 

одржано у Бачкој 

Паланци средином 

априла ове године, 

остварио је одличне 

резултате. У врло јакој 

конкуренцији у свим 

категоријама, „Карате 

клуб Агробанат“ освојио 

је једну златну и пет 

бронзаних медаља. 

 У  к а т е г о р и ј и 

кадеткиња класа А, Тамара Мајкић освојила је 

златну медаљу и тиме наставила традицију освајања 

најсјаjнијих медаља на великим такмичењима. У 

екипној конкуренцији, кадетско јуниорски ката тим 

у саставу Тамара Мајкић, Невена Јовановић и 

Марија Куневски освојио је бронзану медаљу. 

 У категорији кадета класа Б, медаљу је 

освојио Андреј Матијевић, у категорији кадеткиња 

класа Ц, медаљу је освојила Тамара Ангеловски, у 

категорији кадеткиња класа Б медаљу је освојила 

Ксенија Рокнић, у категорији јуниора апсолутна 

класа медаљу је освојио Вукашин Матијевић. 

 Велики успеси „Карате клуба Агробанат“ из 

Пландишта продукт су деценијског рада и труда, 

дуге историје и традиције неговања овог спорта у 

Општини Пландиште. 

 Сви такмичари и екипе који су остварили 

пласман на Купу Војводине изборили су норму за 

такмичење Куп Србије који ће се одржати средином 

маја.                И.Ђ. и Р.Г. 


