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 И ОВЕ ГОДИНЕ ОПШТИНА НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ 

УГОВОРЕ УРУЧИО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Данас је у свечаној сали 

КОЦ „Вук Кaраџић“ Пландиште, 

председник Општине Пландиште, 

Јован Репац уручио најбољим 

студентима Решења о додели 

новчаних награда. Општина 

Пландиште је и ове године, за 

школску 2020/2021 годину 

наградила студенте са основних и 

мастер студија са просеком преко 

8,5 који студирају на једном од 

државних факултета. Услов за 

добијање новчане награде у 

износу од 70 хиљада динара коју 

додељује Општина, стекло је 

укупно 32 студента. Средства су обезбеђена из 

буџета општине Пландиште. Том приликом, 

председник је рекао да је за њега велика част и 

задовољство да поздрави најбоље студенте који 

су будућност општине Пландиште и који само 

треба и даље марљиво да раде на свом 

образовању и едукацији. 

- Иако важимо за малу општину 

итекако имамо чиме да се похвалимо, 

нарочито на пољу образовања. Сваке године се 

трудимо да повећамо издвајања из буџета која 

се односе на финансијску помоћ ученицима и 

студентима. Морам да истакнем да смо ове 

године имали више студената него прет-

ходних година, рекао је председник Репац који 

је свим студентима пожелео пуно успеха у 

даљем раду. 
Додели награда за изузетан успех током 

школовања присуствовао је и председник 

Скупштине општине Пландиште, Горан 

Доневски. 
 Најбољи студенти у овој школској години 

су: Милица Пејовић, Алекса Гојковић, 

Милана Мајсторовић, Атила Барна и Ивана 

Малијар, мастер студије и са основних студија: 

Теодора Деспотовски, Тамара Нехез, Мирјана 

Поповић, Иван Јовановић, Маја Боројевић, 

Јелена Стефановски, Љиљана Бајић, Невена 

Гроздановски, Драгана Царевић, Александра 

Батиновић, Ања Милевски, Милица 

Павловски, Зоран Бркљач, Анела Храшко, 

Миљана Белић, Анђела Јаворина, Жељана 

Вишић, Елена Стојковски, Даница Тишма, 

Јелена Пандуров, Немања Шолаја, Миа 

Милошевић, Ема Течи, Ангела Пуповац, 

Јелена Брезичанин, Луна Велевски и Маја 

Златковић. 
Г.Р. 

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ  
В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП „ПОЛЕТ“ 

 

 На 7. седници Скупштине општине Пландиште заказаној 
по хитном поступку због изненедног престанка функције - 
смрти директора ЈП „Полет“ Пландиште пре истека манадата, 
за потребе континуираног обављања послова ЈП „Полет“ до 
именовања директора по редовном поступку, неопходно је 
било да се именује лице које ће вршити функцију в.д. 
директора овог предузећа. Одборници Скупштине која је 
радила у пуном саставу, констатовали су престанак функције 
директора Јавног предузећа, Милана Селаковића, разрешили 

директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ са функције и за в.д. директора ЈП „Полет“ 
Пландиште именовали Мирослава Петровића, дипломираног инжењера менаџмента који је 
функцију директора Културно образовног центра „Вук Караџић“ обављао од октобра 2015. године. 
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ИЗВЕШТАЈ СА 8. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

ТИЈАНА ШТИГЛИЦ ЈЕДНОГЛАСНО  

ИМЕНОВАНА ЗА В.Д. ДИРЕКТОРА КОЦ-А “ВУК КАРАЏИЋ“ 
 

У уторак, 25. маја, у Сали биоскопа 

КОЦ-а одржана је Осма седница Скупштине 

општине Пландиште. У раду седнице којом је 

председавао Горан Доневски, председник СО 

Пландиште учествовало је 15 одборника. 

У сазиву седнице било је 16 тачака 

Дневног реда. Одборници су прво одлучивали 

о усвајању Стратегије локално економског 

развоја општине Пландиште за период 2021-

2027 године. У оквиру ове тачке речено је да је 

циљ израде Стратегије локално-економског 

развоја општине Пландиште за период 2021-

2027 година да се дефинишу развојни 

стратешки приоритетни циљеви економског развоја Општине. Такође је речено, да су у изради Стратегије 

учествовали представници Локалне самоуправе, ЈП “Полет“ Пландиште, установе културе, образовања и 

спорта као и локални привредници који су били активни учесници дискусије чиме су, партиципативним 

приступом одређени правци економског развоја у наредних 7 година. Општина Планште је организовала 

јавну расправу о Нацрту Стратегије која је одржана од 28.04. до 14.05.2021. године где су сви 

заитересовани могли да дискутују предлог Стратегије и да предложе области и пројекте од важности за 

локално економски развој општине Пландиште. 

 Након тога, одборници су одлучивали о обављању зоохигијене у општини Пландиште. 

Речено је да ће општина Пландиште поверити комуналне делатности зоохигијене, осим када се делатност 

поверева Јавном предузећу. Одборници су затим 

изгласали отуђење непокретности из јавне својине 

општине Пландиште за парцеле катастарски број 

241/1, 241/41, 1287, 30/1 из КО Пландиште и 210/6 КО 

Марковићево. На дневном реду осме седнице СО 

Пландиште било је и именовање вршиоца дужности 

директора Културно образовног центра „Вук 

Караџић“ Пландиште. Након прочитане биографије, 

Тијана Штиглиц, мастер менаџер из Пландишта, 

једногласно је именована за в.д. директора КОЦ-а 

Пландиште. 

 Све наредне тачке односиле су се на разрешење 

председника и чланова, а затим и именовање нових 

чланова и председника у: КОЦ-у „Вук Караџић“ 

Пландиште, Центру за социјални рад Пландиште и Народној библиотеци Пландиште. 

На крају седнице, председник Доневски подсетио је одборнике да се одборничка питања могу 

постављати у току седнице, у писменој форми. Данашњој седници су поред одборника присуствовали и 

председник општине и заменик председника, Јован Репац и Душан Ћурчић, заменик председника СО 

Пландиште, Владан Младеновић, као и начелница Општинске управе, Александра Одавић Мак. 
Г.Р. 
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ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

САНИРАЊЕ  

ВИДНО ОШТЕЋЕНИХ ДЕОНИЦА 
 

У оквиру реализације пројекта „Одржавања 

и унапређења саобраћајне инфраструктуре“, на 

територији Општине Пландиште интензивно се 

ради на уређењу и асвалтирању деоница пута Првог 

А реда Пландиште - Нови Сад. 

Према речима председника општине 

Пладниште Јована Репца, посебан акценат ставља 

се на одржавање деоница путева који су видно 

оштећени, како би се спречило даље пропадање и 

отклонила 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. Радови на уређењу саобраћајница 

тренутно се изводе на деоницама пута Првог А 

реда кроз насеље Велика Греда и деоници пута 

Велика Греда - Хајдучица. 

- Савет за безбедност саобраћаја 

Општине Пландиште у оквиру свог годишњег 

програма унапређења саобраћајне инфрастру-

ктуре предвидео је и уређење путева и крпљење 

ударних рупа који ће се реализовати током целе 

године у свим насељеним местима на тери-

торији Општне Пландиште - изјавио је председ-

ник Општине Пландиште Јован Репац. 

АКТУЕЛНО 

У ТОКУ ЈЕ ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ 
 

У насељу Маргита настављено је са 
реализацијом пројеката изградње објеката комуналне 
инфраструктуре. Повољни временски услови 
омогућили су почетак извођења радова на изградњи 
капеле у насељу Маргита, као део великог 
инвестиционог улагања у ово насељено место. 

Током обиласка радова председник општине 
Пландиште Јован Репац и заменик председника 
Душан Ћурчић разговарали су са извођачима радова 
и присутним радницима, о условима и начинима 
реализације овог пројекта, временским роковима, као 
и самом току извођења радова. 

Изградњом капеле у Маргити настављамо 
са реализацијом великих пројеката у нашој 
општини. Капела у Маргити је још једна у низу 
објеката ове намене коју градимо, након успешно 
завршених пројеката изградњи капеле у Барицама, Милетићеву и Великом Гају. Припрема пројектно 
техничке документације, развој и унапређење комуналне и саобраћајне инфраструктуре је 
приоритет за реализацију у наредном периоду. Свесни смо проблема које имају наши грађани и са 
чиме се свакодневно суочавају и зато улажемо велики напор и енергију да релизујемо пројекте и 
радове који су од великог значаја како за мештане насеља Маргита тако и за све грађане Општине 
Пландиште - изјавио је предсеник Општине Пландиште, Јован Репац. 

Објекти за ову намену су преко потребни сваком селу, додао је Репац, и стога ћемо се трудити да у 
што краћем року реализујемо овакве пројекте и у другим насељеним местима, јер је то од општег интереса 
за све грађане Општине Пландиште.           И.Ђ. 

ЗАМЕНА И САНАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 

НОВЕ СИЈАЛИЦЕ У КУПИНИКУ  

И ВЕЛИКОМ ГАЈУ 
 

На територији Општине Пландиште 
започети су радови на постављању недостајућих 
светиљки на јавној расвети у оквиру наставка 
реализације пројекта замене и санације јавне расвете 
у свим насељеним местим Општине Пландиште. 

У оквиру реализације овог пројекта 
поставиће се укупно 60 светиљки на најкритичнијим 
локацијама, а према захтевима грађана и извешта-
јима надлежне службе локалне самоуправе. 

- Ово је прва фаза у реализацији овог 
пројекта, обзиром на велики број захтева који су 
упутили наши суграђани. Приликом реализације 
овог пројекта потрудићемо се да свако насељено 
место добије одређени број светиљки, које ћемо 
постављати по приоритетима, било да су у 
питању раскраснице, у кругу објеката здравства, 
школа, а нарочито у насељима која се налазе у 
пограничним подручијима. Важно је напоменути 
да је ово само почетак и да ћемо и у наредном 
периоду водити рачуна о захтевима наших 
суграђана и потрудити се да поставимо што 
више светиљки јавне расвете обзиром на све 
предности које ова лед расвета има а пре свега на 
уштеду енергије, заштиту животне средине и 
коришћење обновљивих извора енергије. - изјавио 
је председник Општине Пландиште Јован Репац 
 Радови на постављању јавне расвете тренутно 
се изводе у насељима Купиник и Велики Гај, а у 
зависности од временских услова на реду су и 
Марковићево, Милетићево и Банатски Соколац. 
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13. БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН „ПЛАНДИШТЕ 2021“ 

 

ВЕЛИКИ БРОЈ ДОБРИХ РАДОВА 
 

 У организацији КОЦ „Вук 

Караџић“ Пландиште а под покро-

витељством Општине Пландиште, у 

недељу, 23. маја успешно је одржан 

13. Банатски ликовни салон. За 

овогодишњи Ликовни салон у 

Пландишту, интересовање уметни-

ка за излагање је било велико. У 

КОЦ-у нису крили ни задовољствно 

са бројем пристиглих радова, 39 

уметника се представило са 64 рада. 

Припреме за Салон су текле 

у задњих месец дана када су 

позивани сви културни центри 

Јужног Баната да узму учешће на 

овогодишњем Ликовном салону у Пландишту. Ове године, радови су стигли из Ковина, Панчева, 

Скореновца, Опова, Вршца, Ковачице, Падине, Банатског Карловца и Пландишта (Васо Милекић, 

академски сликар и сликари аматери Милка Зелинчевић, Јованка Чјепа, Божидар Бућинац, 

Марјан Ничевски, Милан Продановић). Жирирање је обавио Жири у саставу: Томислав Сухецски, 

академски сликар из Вршца, председник жирија, и сам излагач јединог рада ван конкуренције, који је 

изјавио да жирирање Банатског ликовног салона у Пландишту постаје све теже, због великог броја 

добрих радова. Остала два члана жирија били су: Михајло 

Банчевић и Миша Бака, запослени у КОЦ-у. О Изложби и 

изложеним радовима Томислав Сухецки је рекао да: „више 

није реч о ревијалним изложбама јер су овакви догађаји 

постала јединстверна културна алтернатива која ће у 

будућности бити препозната као храбар потез 

интуитивне авангарде да се отргне из испразне, 

постмодерне забаве и поново да људима шансу да 

посматрањем слика посматрају себе и осете сопствено 

креативно биће и то, превратничко искуство пренесу и на 

сопствене животне акције. Зато је ово мало 

„пландиштанско чудо“ важно, јер, на жалост оваквих 

изложби, деценијама нема ни у много већим срединама“. 

По оцени Жирија, најуспешнији рад 13. Банатског ликовног салона у Пландишту је „Леп 

дан“ (уље на платну), ауторке Марине Петрик из 

Ковачице, друго место припало је Рамони Магда из Вршца 

за рад „Њива“ (уље на медијапану), док је треће место 

приопало слици „Жмурке“ (уље на платну), ауторке 

Јелене Враговић, такође из Вршца. Награђеним ауторима 

уручене су Плакете Салона.  Жири је одлучио да и ове 

године буду додељене и Специјалне плакете које је добило 5 

уметника: Катараина Љаврош (Ковачица), Мирослав 

Радојевић (Банатски Карловац), Васo Милекић 

(Пландиште), Михајло Миша Антал (Вршац) и Силвана 

Алмажан (Панчево). У име Локалне самоуправе, чланица 

Општинског већа за културу, Тања Петровић је званично 

отворилс овогодишњи, 13. Банатски Ликовни салон и 

уручила Плакете награђеним уметницима. 
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ЛОВ И ЛОВСТВО 
Како би уопште и започели причу о лову и ловству, 

прво морамо да се упознамо са основним 

појмовима речи „лов“ и „ловство“ и онда ће вам 

бити лакше да схватите чиме се све ловци баве и 

како је све то почело. 

ИСТОРИЈА ЛОВА 
Лов представља једну од пет основних делатности 

којима су се „људи“ у праисторији бавили још и 

пре појаве цивилизованог човека (homo sapiens).  

Употреба хране животињског порекла била је оно 

што нас је одвојило од заједничког претка ког 

имамо са приматима. Како би ловили животиње 

правили су примитивно оружје, али и алат који им 

је служио за искоришћавање свих делова те 

дивљачи. Месо су користили у исхрани, кожу су 

штавили жвакањем и касније је користили као 

одевне предмете, a од зуба и костију су правили 

накит. Цртежи у пећинама на којима се приказује 

лов, један је од доказа колико је лов био 

распрострањен и саставни део живота.  

У модернијој историји лов је представљао чак и 

статусни симбол. У лов су одлазили махом 

властелини, припадници буржуазије, ту су се 

дружили и склапали битне послове. Сви српски 

владари још од династије Немањића па надаље 

били су ловци. Дивљач је увек била врхунски 

специјалитет који се могао наћи на трпези, крзно је 

такође било веома модеран модни детаљ, па су ја 

даме из високог друштва радо носиле.  

ЛОВСТВО - је наука која проучава дивљач, 

њено гајењe и заштиту. Такође проучава станиште 

дивљачи и његову разноврсност. Ловство је 

мултидисциплинарна наука, а то значи да се 

састоји из много наука као што су: зоологија - 

наука о животињама, балистика - наука о оружју, 

заштита животне средине, право - бави се законима 

које регулишу ловство итд. Ловство се, такође бави 

екологијом, заштитом природе и животне средине, 

унапређењем природних станишта за дивљач, 

побољшање њеног квалитета и бројности, 

уређењем ловишта, ловном кинологијом и 

ветерином. Ловство је друштвено корисна наука и 

од великог је значаја за развој привреде кроз ловни 

туризам. Ловство је једном речју делатност која 

обједињује лов, привредну делатност, производњу, 

узгој и заштиту дивљачи као и њено планско и 

рационално  коришћење, узгој и обуку ловачких 

паса, ловно стрељаштво, едукацију и образовање 

младих који ће наставити ловну традицију као 

културно, историјско наслеђе и као такво пренети 

је својим потомцима. 

ЛОВ - ловом обично називамо  методе и начине 

на који ловимо дивљач, тражимо дивљач, пратимо 

је и посматрамо, хватамо и сакупљамо њене 

делове. Али лов је такође и када негујемо и гајимо 

дивљач, када је чувамо и штитимо у тешким 

временским условима и непогодама, када дивљач 

нема довољно хране. Лов подразумева чување 

природе и њених  богатстава. Лов увек треба прво 

посматрати као узгој и заштиту дивљачи па тек 

онда као метод одстрела. Увек се у лову мора 

водити рачуна да се дивљачи даје шанса да 

преживи и да се што рационалније користи. 

ЛОВАЦ - је, пре свега, човек који воли и 

поштује природу, који користи њене дарове и који 

је штити и чува. Ловац мора бити поносан, 

одговоран, честит и поштен. Правим ловцима, 

одстрел дивљачи представља тек оно задње у свим 

активностима који га и чине ловцем. Ловац увек 

остаје веран ловачкој традицији, култури и 

обичајима. Ловац поштује кодекс ловаца и поступа 

у духу ловачког братства и члан је ловачког 

удружења. Ловци лове дивљач не само да би 

користили месо те врсте у исхрани, већ и да би 

одржали неку популацију одређене врсте у 

равнотежи и тиме спречили штете коју дивљач 

проузрокује, на пример: вукови поједу овце, дивље 

свиње униште засаде кукуруза, зечеви поједу младо 

воће.  

У следећем броју кутка за лов и риболов писаћемо 

о организованом ловству на територији  Општине 

Пландиште, представићемо наше ловачко удру-

жење и још по коју занимљивост везано за лов и 

ловство...  

ДОБАР ПОГЛЕД                        

Давор Ћалић 
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ПОТПИСАН УГОВОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ 

ЛОВСТВА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

 У згради Покрајинске владе свечано је потписан 

Уговор о додели бесповратних средстава за развој и 

унапређење ловства на територији Општине 

Пландиште. Уговор су потписали Раде Брдар, 

председник ловачког удружења Брзава Пландиште и 

покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду 

и шумарство господин Чедомир Божић. Укупна 

вредност пројеката је 25 милиона динара и потписано 

је 90 уговора са ловачким удружењима и органи-

зацијама са територије АП Војводина. 

 У складу са конкурсном документацијом 

средства од реализације овог Уговора, укупне вредности 234.000,00 динара ЛУ Брзава Пландиште ће 

наменски усмерити на набавку опреме за кориснике ловишта у АП Војводина. 

 Захваљујући одличној сарадњи коју имамо са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, одсеком за ловство, наше ловачко удружење добило је вредну донацију за 

набавку опреме - уређаја за ноћно осматрање, који ће бити од велике важности за даље унапређење и 

развој ловства на територији Општине Пландиште. Укупна вредност пројекта је 234.000,00 динара, 

од којих је 200.000,00 обезбеђено по основу конкурса, док је 34.000,00 обезбеђено од стране ловачког 

удружења. Овај уређај заиста је неопходан у даљем раду удружења, обзиром да ћемо уз помоћ њега на 

лакши начин моћи да пратимо бројно стање дивљачи, миграције, прираштај, да водимо евиденције и 

праћење популације све врсте дивљачи на територији нашег ловишта - изјавио је председник ловачког 

удружења Брзава Пландиште, Раде Брдар. 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СТРЕЉАШТВУ ЗА СЕНИОРЕ 

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАНДИШТАНСКИХ СТРЕЛАЦА 

 На недавно одржаном Државном 

првенству у стрељаштву за сениоре, које 

је одржано у Гучи у хали спортова 

"Драгачево", Стрељачко удружење 

Плантекс 1981 Пландиште забележило 

је одличне резултате. 

 Иако је СД Плантекс из Пландишта 

након неколико година паузе поново 

почело активно да се такмичи, квалитет 

свакако није изостао. Главни носиоци 

сениорског тима Миленко Германац, 

Душко Мајсторовић, Горан Ристић, Бојан Павловски и Давор Ћалић још једном су показали да је 

бављење стрељаштвом у Пландишту традиција дуга неколико деценија. 

Четворица сениора која су наступила за наш клуб постигли су одличне резултате. Њих тројица 

пријављени су као екипа и сваки појединачни збир иде у збир за екипни пласман. Најбољи је био искусни 

Миленко Германац са 334 круга, затим Душко Мајсторовић са 322 круга, док је Бојан Павловски имао пех 

и квар на пушки, па је остварио резултат од 259 кругова што је ослабило укупан збир тима. Такве ствари 

се дешавају, тренирали су одлично и сматрамо за велики успех што смо успели да изборимо пласман 

на државно првенство. На нама је да радимо још марљивије и резултати ће сигурно доћи. Сада нас 

очекује такмичење у оквиру регионалног купа у ком наши стрелци воде у генералном пласману - 

изјавио је представник клуба Давор Ћалић.          Д.Ћ. 
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СПОД КУП ПЛАНДИШТЕ 
 
 Удружење спортских риболоваца "Смуђ" из Пландишта у периоду од 04 - 06 јуна 2021. године 
организује турнир спортских риболоваца СПОД КУП Пландиште.  
 За овај турнир, уз поштовање свих мера, предвиђено је екипно такмичење за 8 пријављених екипа.  
 Скуп свих пријављених је заказан за 04. јун у 16 часова. Такмичење почиње у петак од 16:30 часова 
и траје до недеље у 11 часова. Котизација за учешће на такмичењу је 3000 динара, а за најуспешније екипе 
предвиђене су и пригодне награде. 

  1.  Место Пехар медаље 

  2.  Место медаље 

  3.  Место медаље 

                 Највећа риба 8000 дин 

                 Највећи шаран 3000 дин 
 

 Све пријављене екипе дужне су да поштују сва правила такмичења, са циљем да се сви љубитељи 
риболова добро забаве и да уживају у прелепом пределу и чарима које са собом носи ова спортска 
дисциплина.  

РИБОЛОВ 

ТРЕЋИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ "ЈОЊЕ" 
 

У недељу, 16. маја 2021. године на каналу Дунав-Тиса-Дунав са почетком од 7 часова био је 
одржан трећи по реду меморијални турнир у спортском риболову "Јоње". 

Под покровитељством Културно образовног центра "Вук Караџић" Пландиште, организатори ове 
меморијалне манифестације УСР „Шаран“ Јерменовци и УСР „Бабушка“ Јаношик потрудили су се 

програм учине интересантнијим за све узрасте овог 
турнира. 
 Покровитељ турнира каже да је спортски риболов 

једна од грана у развоју и да овакве манифестације 

свакако дају на популарности овом спорту. Културни 

центар Пландиште се труди да подржава овакве 

манифестације и у будућности ће се потрудити да 

помогне развој традиционалних спортова и мемо-

ријалних турнира. Јако им је драго што на оваквим 

манифестацијама има све више деце јер је риболов спорт 

који подстиче боравак у природи, здраве начине живота, 

а свим родитељима је циљ да децу одвоје од компјутера, 

да што више времена проводе у игри и природи, а овакви 

турнири су права прилика за то. 



УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА  

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања, 

усвојила је Стратегију руралног развоја удружења ''СЕЛО ПЛУС''. 

Стратегија руралног развоја је основа за укључивање у IPARD програм, кроз који ће 

посредством Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Европске уније бити 

финансиран развој пландиштанских, вршачких и белоцркванских села по LEADER принципу. 

Реч је о важном документу и процесу који ће значајно утицати на развој села и омогућити 

коришћење националних фондова и фондова Европске уније по поменутом принципу у складу са 

политикама Европске уније. 

ОПШТИ 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 обавеза прописаних законом, општина 

Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о 

активностима Центра Министарства одбране Панчево. 

Центар Министарства одбране Панчево објавио је Општи позив за 

увођење у војну евиденцију свих лица мушког пола рођених 2003. године, као 

и старијих годишта (рођени 1991. године - 2002. године), која из одређених 

разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су 

навршила осамнаест година живота.  

Више информација можете добити у Канцеларији Министарства одбране Пландиште, улица 

Војводе Путника број 53, Пландиште, зграда Суда, приземље, глави улаз - десно, канцеларија број 3. 

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког ПЕТКА у времену од 08:45 до 11:00 часова током 

целе године.  

Увођење у војну евиденцију је законска обавеза прописана чланом 15. Закона о војној, радној и 

материјалној обавези (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2018). 

 

Центар Министарства одбране Панчево 
Вршац 013/839 - 694  

Вршац 013/837 - 020  

Пландиште 013/861 - 350   
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У НЕДЕЉИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НАЈБОЉИХ ЛИКОВНИХ РАДОВА 
  

 У недељи Црвеног крста која се обележава од 8. 

до 15. маја, Црвени крст Србије је расписао конкурс за 

дечије ликовне радове на тему „Крв живот значи“. На 

конкурс су се одвазвале ОШ „Доситеј Обрадовић“ са 3 

рада и ОШ „Јован Стерија Поповић“ са 32 рада. Жири 

је прегледао радове и изабрао најуспешније. Овога пута 

су то били радови ученика ОШ „Јован Стерија 

Поповић“ Велика Греда. Прво место припало је 

Огњену Ћорди, ученику 3. разреда, друго Филипу 

Чатију, ученику 1. разреда док су 3. место делиле 

Тамара Бркић и Селена Попов, ученице 2. разреда. 

Награде је уручила Ђурђевка Тафра, председница ЦК 

Пландиште, честитајући награђеним ученицама са 

жељом да на наредном конкурсу буде још више радова. 

              Г.Р. 
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МАЈСКА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

ДОБАР ОДЗИВ ДАВАЛАЦА 
Друга, овогодишња акција добровољног давања 

крви у општини Пландиште организована је 25.05.2021. 
године. По речима стручних сарадника ЦК Пландиште, 
акцији се одазвао 61 давалац од којих је крв дало 57. У 
овој акцији прводавалаца је било 6 а од укупног броја 
давалаца, 12 је било жена. 

Од септембра 2018. године, Акцију добро-
вољног давања крви у Пландишту организује Црвени 
крст Пландиште заједно са Заводом за трансфузију крви 
Војводине. До тада, 28 година непрекидно, Акцију су 
радили Црвени крст Пландиште и Институт за 
трансфузију крви Србије. И овога пута регистрован је 
долазак младих, још увек не како би организатори 
желели али број младих који постају даваоци охрабрује. 
Захваљујући доброј организацији и смерницама 
волонтера Црвеног крста, грађани су одржавали социјалну дистанцу и придржавали се препоручених мера 
у борби против Ковида. И овога пута, акцији добровољног давања крви у Пландишту прикључили су се и 
представници локалне самоуправе општине Пландиште, на челу са председником општине Јованом 
Репцом и помоћником Душаном Ћурчићем, радници ЈП „Полет“ Пландиште, запослени у Дому здравља 
Пландиште, запослени у Центру за социјални рад општине Пландиште и бајкери, чланови Удружења 
„Панонски гусари“. 
 Добровољним давањем крви показујемо велику одговорност и велику хуманост за све оне којима 
је наша помоћ неопходна. Овим малим гестом, помажемо онима којима је та помоћ најпотребнија и 
на томе се захваљујем свим својим суграђанима који су се одазвали овој акцији. Оно чиме можемо да 
се похвалимо је да у општини Пландиште имамо велики проценат добровољних давалаца крви, што 
се може видети по одзиву грађана сваки пут када се акција организује - изјавио је председник општине 
Пландиште, Јован Репац.                   Г.Р. 

ЦРВЕНИ КРСТ ПЛАНДИШТЕ  

CВЕЧАНО УРУЧИO ПРИЗНАЊА ЦРВЕНOГ КРСТА СРБИЈЕ 
 
У оквиру обележавања Недеље Црвеног крста, која је трајала од 8. до 15. маја, ЦК Пландиште је 

свечано доделио признања Црвеног крста Србије. Пре доделе признања, присутне госте у сали 
Комесаријата за избеглице у Пландишту поздравила је председница Црвеног крста Пландиште Ђурђевка 
Тафра а онда и Јован Репац, председник општине Пландиште и Бошко Митрашиновић, секретара 
Црвеног крста Војводине. 

Захвалнице Црвеног Крста ове године су додељене волонтерима: Милици Кресојевић, Тамари 
Јаћимовски, Марини Дрљача, Жељани Ерцеговац и за изузетан допринос у здравственој области, др 
Немањи Тасевски и др Марији Марковић. Захвалница је додељена и газдинству „Срећна коза“ из 
Великог Гаја. 

Сребрни знак Црвеног крста Србије уручен је организацијама, установама и службама које су 
својом помоћи и подршком помогле да Црвени крста Пландиште реализује велики број активности из 
свих области рада Црвеног крста. Прва међу њима је свакако 
Општина Пландиште. Ово признање уручено је и Центару за 
социјални рад Пландиште, Дому здравља Пландиште, 
Полицијској станица Пландиште, Ватрогасно спасилачкој 
јединици Пландиште, Спортском савезу општине 
Пландиште, Канцеларији за младе општине Пландиште, 
Културно образовном центру "Вук Караџић" Пландиште, 
ОШ "Доситеј Обрадовић" Пландиште, ОШ "Јован Стерија 
Поповић" Велика Греда, ОШ "Јован Јовановић Змај" 
Хајдучица, ПУ "Срећно детињство" Пландиште, Дому "1. 
Октобар" Стари Лец, СТУП Вршац, ЈП "Полет" 
Пландиште, "Виндија" Пландиште и ТВ "Банат" Вршац 
дугогодишњем медијском спонзору. 

За дугогодишње ангажовање у Црвеном крсту, Сребрни 
знак признања Црвеног крста Србије добили су и волонтери: 
Стана Кљајић, Олга Давитковски, Драгослав Аврамовић, 
Мирјана Манојловић, Жељко Митровски, Биљана 
Давидовски, Илона Берза и Ђурђевка Тафра. Свима је 
признања уручила Ђурђевка Тафра, а једино је њој признање 
уручио Раде Митровски, секретар ЦК Пландиште. 
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У уторак, 11. маја 2021. године, породица, 

пријатељи, родбина, комшије и колеге изненада и 

заувек су изгубили Сељу, како су Милана 

Селаковића ословљавали сви који су га познавали. 

Милан је рођен је у Банатском Соколцу, 14. 

фебруара 1957. године од мајке Милице и оца 

Николе. Основну школу је завршио у Пландишту а 

средњу у Вршцу. Вишу педагошку школу у 

Београду уписује 1974. године коју завршава 

редовно и након две године стиче звање наставника математике. Прво радно место је било у ОШ „Жарко 

Зрењанин“ у Избишту, и након тога у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пландишту. Генерације ученика памте 

Милана као доброг педагога и доброг наставника, на шта је посебно био поносан и радовао се сваком 

случајном или намерном сусрету са својим ученицима. Убрзо уписује Факултет организационих наука, 

одсек програмирање који успешно завршава 1980. годину дана касније ступа у брак са Горданом у којем 

се рађају ћерке, Јелена и Јасмина. 

Након школе, радио је и у фирми ,,Петар Драпшин” у Новом Саду као аналитичар а онда и у ЈП 

ПТТ Србија као руководилац Службе за информационе технологије и комуникације. У пошти је, као 

новину, увео ПОСТНЕТ на свим шалтерима ПТТ Јужног Баната. 

У општину Пландиште прво долази као заменик председника Општине (2004-2008) а онда и као 

први човек Општине, где од 2012. до 2016. године обавља функцију председника. У том периоду 

Општина је реализовала неколико пројеката у партнерству са румунским градом Дета и општинама 

Банлок, Анина и Ђулвез. Посебно је заслужан за пријатељске везе са селом Иванда у Румунији где живе 

Срби и Љубинко који Милана воли као свог брата. Јован из Иванде је на свом фејсбук профилу, дана када 

смо се заувек опраштали од Тебе написао: “Вечнаја пајмат, брате Милане“. На дан Светог Василија 

Острошког, тачно у подне у Иванди у Румунији, звона Српске православне цркве огласила су Твој 

одлазак од нас и уједно Ти одала почаст за све што си урадио на зближавању ове две општине, и на 

зближавању са Србима из Румуније. 

Од 2016. године Милан је обављао одговорну дужност директора Јавног предузећа ,,Полет” 

Пландиште. У свим предузећима и у општини оставио је дубок траг. У свим сферама живота био је 

активан. Памтићемо га и као доброг спортисту и спортског радника, дугогодишњег фудбалског играча 

ФК ,,Слога“ Пландиште, а касније и председника клуба. И поред свих обавеза које је имао, Милан се 

трудио да увек буде покретач и актер свих спортских манифестација у општини, да развије спортски дух 

и фер-плеј игру. 

Био је оснивач невладине организације „Центар за развој општине Пландиште“. 

Волео је живот, своју породицу, супругу Гоцу а изнад свега, неизмерно је волео ћерке Јелену и 

Јасмину и био поносан на све њихове успехе. Остварио се и као деда. Срце му било препуно кад је 

говорио о својим унуцима Нађи и Урошу. 

Његови пријатељи, колеге и сарадници памтиће га као човека који је свима излазио у сусрет и 

увек се трудио да помогне другима што је чинио и у последњим тренуцима живота. Био је предузимљив 

и велики ентузијаста. 

Живот је наместио да последње тренутке проведе уз своје највеће пријатеље, супругу Гордану и 

нераздвојног друга и искреног пријатеља, Горана Латковића, са којим је свакодневно друговао, пуне три 

деценије. 

Сељу ћемо памтићемо по ведром духу, по томе што је био прави „лаф“, друг, пријатељ, а пре 

свега Човек… Увек је био насмејан и са осмехом је отишао у вечност! 

 

Драги Милане, нека Ти је вечна слава и хвала! 



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 1. јун 2021. година IX, Троброј 130/132. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија Маслина Д.О.О. - Земун 

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - ЈУН 
 

ФУДБАЛ 
 

Прва ЈБПФ лига    13.06. 2021. 17:30h   Хајдучица: Хајдучица – Партизан (Уљма) 
 

Друга ЈБПФ лига - Исток  06.06.2021. 17:30h   Милетићево: Граничар – Партизан (Кајтасово) 
 

МФЛ Алибунар - Пландиште  05.06. 2021. 17:30h   Маргита: Слога – Младост (Велика Греда) 
      12.06. 2021. 17:30h   Купиник: Наша Крајина – Рапид (Николинци) 
      12.06. 2021. 17:30h   Велики Гај: Гај – Војводина (Селеуш) 
      12.06. 2021. 17:30h   Велика Греда: Младост – Банатул (Локве) 

*  *  *  Б Л И Ц  *  *  *  Б Л И Ц  *  *  *  Б Л И Ц  *  *  *  Б Л И Ц  *  *  *  Б Л И Ц  *  *  *  Б Л И Ц  *  *  

* 

 
У складу са календаром школско-спортских такмичења током маја у организацији Спортског 

савеза Пландишта у Хајдучици је одржано Општинско првенство у футсалу а у Пландишту у 
одбојци. У конкуренцији све три Основне школе са територије наше општине највише успеха и у мушкој 
и у женској категорији имали су представници ОШ "Доситеј Обрадовић" из Пландишта чиме су 
потврдили вишегодишњу доминацију. На Окружним такмичењима у одбојци освојена су трећа места док 
у футсалу наши представници нису остварили запаженије резултате. 

* 
Половином маја стартовала су шаховска такмичења у оквиру Јужнобанатске зонске лиге. ШК 

"Слога" Пландиште након прва три одиграна кола има учинак од две победе и једног пораза. На 
отварању сезоне у гостима су савладане екипе ШК "Воја Поштар" из Гаја (21/2:31/2) односно ШК 
“Спартак” Дебељача (1:5) док су једини пораз наши шахисти претрпели од ШК "Јабука" из истоименог 
места резултатом (2:4). Представнике нашег клуба у наредном колу очекује тежак меч против ШК “Борац 
Старчево 2”. 

* 
Четрнаесту годину заредом чланови О.К. "Пландиште" учествоваће на једној од највећих смотри  

уличне одбојке - Streetvolleya. На Градском Тргу у Суботици 19. јуна боје клуба браниће најмлађе 
узрасне селекције – пионирке и млађе пионирке. У складу са традицијом организатори очекују учешће 
преко 25 клубова из тридесетак различитих градова из земље и иностранства са преко 500 такмичара. 

* 
 ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских судија и инструктора врши упис полазника 
у школу за фудбалске судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26 година) могу се пријавити 
Фудбалском савезу Пландиште, ул. Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862 - 338 и 062/208-
952.                     puggia 

ДРУГА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУЖНИ БАНАТ 
ВРЛО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОДБОЈКАШИЦА 

 

 Почетком маја завршено је одбојкашко такмичење у оквиру Друге Војвођанске лиге – јужни Банат. 

У такмичарску сезону 2020/2021. ушло се без превеликих амбиција. На отварању сезоне, помало и 

изненађујуће, уследили су солидни резултати наших одбојкашица. Након пет одиграних кола са 

половичним учинком односно скором од две победе 

и два пораза пландиштанке су заузеле високо треће 

место које су задржале до краја лигашког дела и на 

тај начин избориле пласман у play off. У веома 

узбудљивој борби шанса за пласман у виши ранг 

такмичења није била нереална. Ипак наше 

одбојкашице заустављене су у полуфиналу поразом 

од екипе Радничког из Ковина. 

 И наредне сезоне очекујем да ћемо достојно 

репрезентовати одбојкашки спорт општине 

Пландиште, поновити резултате из претходних 

неколико година, односно остварити пласман у 

самом врху табеле - истакао је тренер ОК 

"Пландиште" Далибор Путица.                 puggia 


