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И за студентску 2013/2014. годину, Општина Пландиште, 

најбољим студентима високошколских установа који су 

постигли просечну оцену најмање 9,00, доделила новчане 

награде. Традиција награђивања најбољих студената у 

општини Пландиште се наставља. Ових дана најбољим 

студентима, који су се јавили на конкурс, председник општине 

Пландиште, Милан Селаковић у присуству председника СО 

Пландиште, Радета Клашње и заменика председника 

општине, уједно и председника Комисије која је разматрала 

захтеве студената, Ендреа Сабо, уручио новчане награде. 

Председник је, честитајући студентима изразио наду да 

једнога дана неко од њих учествује у одлучивању локалне 

самоуправе.  

Ове године, укупно 9 студената испунило услове конкурса. 

Заслужене награде добили су: Миљана Кравић из Велике Греде, студент треће године Стоматолошког 

факултета (9,63), Јелена Родић из Велике Греде, студент прве године Мастер студија Технолошког 

факултета - фармацеутско инжењерство (9,43), Небојша Максимовић из Велике Греде, студент друге 

године Факултета техничких наука, 

поштански саобраћај и 

телекомуникација (9,42), Никола 

Митровски из Пландишта, студент 

прве гоидине Мастер студија 

Академије уметности – сликарство 

(9,41), Марија Гутеша из 

Пландишта, студент прве године 

Мастер студија Филозофског 

факултета - психологија (9,33), Ивана 

Пејовић из Маргите, студент друге 

године Економског факултета - 

европска економија и бизнис (9,33), 

Гордана ДивЉаков из Пландишта, 

студент прве године Мастер студија 

Природно математичког факултета - 

примењена математика (9,20), 

Млађана Поповић из Велике Греде, 

студент прве године Мастер студија 

Академије уметности - сликарство 

(9,20) и Немања Тасевски из 

Пландишта, студент треће године 

Медицинског факултета – 

интегрисане академске студије 

медицине (9,00).  

У име награђених студента, 

председнику Општине и његовим 

сарадницима се захавалила Јелена 

Родић. Новчана награда коју су ове 

године најбољи студенти примила 

била је у висини од 25.000,00 динара.                                                                       

Општина и ове године обезбедила  

                                НАГРАДЕ ЗА  НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ  



С Т Р А Н А  2  

  

 Ових дана Општину Пландиште су посетили представници велике фирме из Пољске која се бави 

прерадом поврћа, како зачинског тако и осталог. Они су заитересовани, да попут искуства у Пољској где 

имају фабрикау и сушару за сушење зачинског поврћа, и у Србији пронађу одговрајућу општину где постоји 

интересовање за овакву врсту производње која је рентабилнија и сигурно доноси већу зараду него 

произвоња других ратарских култура, изјавио је поводом ове посете председник СО Пландиште, Раде 

Клашња. Ово би могла да буде велика шанса за десетину произвођача поврћа и све који су заинтересовани 

за овј вид производње јер би био озбезбеђен пласман коплетног рода, реако је председник Клашња. 

 Позивају се заинтересовани и потенцијални произвођачи поврћа, да 9. априла у 19 сату у сали 

КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште присуствују скупу на тему будуће сарадање и производње поврћа за 

ДОБРА ВЕСТ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ ПОВРЋА  

ОПШТИНА СУФИНАСИРА  ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА 

КОНКУРС ОТВОРЕН ДО КРАЈА АПРИЛА 

Општина Пландиште и ове године 

суфинансира организације цивилног друштва. 

Након усвајања Правилника о финансирању и 

суфинансирању програма и пројеката од јавног 

интереса која реализују организације цивилног 

друштва на подручју Општине Пландиште,  

цивилна друштва која су регистрована и АПР-у 

могу да  конкуришу за средства за реализацију  

програма и пројеката од јавног интереса које 

реализују удружења  на подручју Општине 

Пландиште. Правилник, који је Општинско веће 

усвојило, регулише и  доделу средстава, изглед и 

садржину образаца за конкурисање и документацију 

која се уз предлог програма или пројекта подноси, 

садржину и изглед извештаја о реализацији 

програма и пројеката и начин праћења реализације 

одобрених програма и пројеката. Средства за 

финансирање или суфинансирање програма и 

пројеката додељују се на основу јавног конкурса 

који је расписао  председник Општине Пландиште. 

           Конкурс за финансирање или суфинансирање 

програма и пројеката за организације цивилног 

друштва, расписан је: посебно у области спорта,  

посебно за финансирање или суфинансирање 

програма и пројеката верских заједница и посебно 

за финасирање и суфинасирање програма и 

пројеката осталих организација цивилног друштва 

(удружења, нво, синдиката ...).  

Конкурсна документација се може преузети 

са званичне  интернет презентације Општине 

Пландиште (http://plandiste-opstina.rs/oblast/

konkursi/). 

Конкурс је отворен 45 дана од расписивања, 

односно до 28. aприла 2014. године.                     Г.Р.  

  У току врло кратког рока који је предвиђен за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, Kомисији за израду годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта поднете су 64 молбе физичких и правних лица која су 

заинтересована за подизање вишегодишњих засада на државном пољопривредном земљишту. 

         Обзиром на специфичност вишегодишњих засада Kомисија је у  три дана обавила разговоре са свим 

физичким и правним лицима која су поднела молбе за подизање вишегодишњих засада. Акценат разговора 

се ставља на упознавање са свим регулативама прописаним Законом о пољопривредном земљишту, који се 

односе на поступак и потребне услове како би заинтересована лица могла да учествују на лицитацији, 

такође због врло кратког рока који је предвиђен за израду годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта Комисија има жељу да чује и све сугетсије и предлоге свих 

заинтереосваних лица по питању погодности одређених лицитационих јединица за подизање 

вишегодишњих засада.                                                                                                                                        З.М.  

У ТОКУ ПРИПРЕМА ОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

Пландиште: Бајић Душан (1929.), Доневски Ристосија (1936.), Ивановић Даринка (1939.), Велики Гај: Којић 

Гордана (1965.), Купиник: Панић Сава (1937.),  Маргита: Крачун Трајан (1934.) и Комердељ Десанка (1938.) 

Марковићево: Ћирић Вера (1932.), Момчиловић Милан  (1941) и Путица Деса (1930), Стари Лец: корисници 

Дома за душевно оболела лица „1.октобра“ Рајић Видомир (1949.),  Лабус Марија (1930.) и Лакатош Мате (1966.) 

Хајдучица: Скок Игор ( 1982.) и Пејчић Слободанка (1944.), Велика Греда:  Нађ Шандор  (1941.), Барице: 1 

венчање, Корња Марија (1939.), Мариора Опреа (1959.) и Јерменовци: Бакош Александар (1934.).  

У протеклом периоду на територији општине Пландиште било је укупно 4 венчања. 

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА (март, 2014.)   

Књига умрлих 

http://plandiste-opstina.rs/oblast/konkursi/
http://plandiste-opstina.rs/oblast/konkursi/
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 На позив Националног савета македонаца у 

Србији и Амбасаде републике македониј еу 

Београду, ових дана, званична делегација општине 

Крива Паланка из Македоније посетила српске 

општине укојима живе представници македонске н 

ационалне заједнице. 

 У оквиру ове 

посете, делегација у 

саставу Арсенчо 

А л е к с о в с к и , 
председник општине, 

Игор Додевски, шеф 

кабинета председника 

општине и Стреван 

Србиновски, члан 

Националног савета 

Македонаца и председник Одбора за образовање, 

посетили су и општину Пландниште. Госте је 

примио председник општине, Милан Селаковић са 

најближимм сарадницима . Том приликом вођени су 

разговори на тему што интензивније сарадње 

локалних самоуправа и наставку сарадње у области 

спорта и културе. Гости су водили  разговоре и са 

ученицима ОШ „Доситеј Обрадовић“ који су 

завршили курс македонског језика али и са 

студентима који су 

студије завршили у 

Македонији о потребама 

и начину сарадње 

младих из Србије са 

младима из Македоније. 

С а  д и р е к т о р о м 

О Ш “ Д . О б р а д о в и ћ “ 

Пландиште,  Савом 

Д и в љ а к о в и м , 
договорено је да се 

успостави сарадња и размена искустава са школом у 

Кривој Паланаци у Македонији. Заједно са гостима 

био је и Никола Кипровски, председник Удружења 

„Вардар“ Пландиште.                                              Г.Р. 

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА КРИВЕ ПАЛАНКЕ 

ГОСТИ ИЗ МАКЕДОНИЈЕ  

Од скора, захваљујући Општини Пландиште, школа 

у Старом Лецу, добила је нови кров, фасаду и 

потпуно безбедну салу за приредбе коју ученици 

користе и као фискултурну салу. 

 Много радости у школи са укупно 15 

ученика и 12 малишана у мешовитој групи 

забавишта колико у овој школској години има 

одељење школе „Јован Јовановић Змај“ у Старом 

Лецу, откако је завршено кречење просторија и 

постављање новог црепа. Стогодишња зграда, сада 

је добила потпуно нови изуглед и засигурно постала 

једна од најлепших у Старом Лецу. 

-Користимо прилику и захваљујемо 

председнику општине, Милану Селаковићу и 

заменику председника, Ендреу Сабо за ангажовање 

и помоћ коју су пружили да данас у Лецу имамо 

лепу школску зграду а пре свега  безбедне 

просторије, мислимо на салу за приредбе коју 

годинама нисмо могли да користимо јер је плафон 

изнад бине био у јако лошем стању - рекле су 

учитељице Татјана Ђођијевски и Наташа Бајић.  

За послове замене црепа на крову школе у 

Старом Лецу, Општина Пландиште је издвојила 

преко 800.000 динара. Извођач радова који је 

изабран на тендеру била је фирма „АИНГОР“ из 

Крагујевца.                                                               Г.Р. 

У Старом Лецу 
             НОВО ЛИЦЕ СТАРЕ ШКОЛЕ  



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 28. март 2014, Година 2. Број 10. 

Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

Почетком марта, млађи пионири, петлићи, 

Фудбалског клуба Слога Пландиште, постали су 

прваци Србије прве, пробне Дечије Футсал лиге за 

2013/2014. годину. 

Млади фудбалери из Пландишта,на путу до успеха 

играли су  квалификационе мечеве по регионима у 

Ковину, Суботици и Вршцу. У Ковину су одигране и 

финалне утакмице где су најуспешнији били млади 

пландиштани  који су ковинце добили са 6:3 а 

суботичане са 4:1. 

Осим пехара који су освојили као најуспешнија 

екипа , пландиштани кући доносе још медаља. 

Најуспешнији стерелац Лиге био је Дарио Корња а 

најуспешнији голман, Марко Граовац. 

Поводом овог великог успеха младих фудбалера 

Слоге, председник општине, Милан Селаковић са 

члановима Општинског већа, Бојаном Јовановић и 

Милорадом Стоилковским, организовали су 

званични пријем првака Србије где су им уручили 

захвалнице и новчане награде. Награде су уручене и 

и тренеру, Душану Ћорди као и тренеру голмана, 

Радовану Познићу.                                                 Г.Р.  

ПРВАЦИ СРБИЈЕ ДЕЧИЈЕ ФУТСАЛ ЛИГЕ 

ПЕТЛИЋИ ФК СЛОГА ПЛАНДИШТЕ 

Настављено такмичење у обе Подручне фудбалске лиге 

У прва два кола максималан учинак наших клубова 

              Такмичари карате клуба 

„АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили су 

крајем фебруара, на турниру „ТРОФЕЈ  

ЗВЕЗДАРЕ“ у Београду  и том приликом 

освојили 3 златне медаље. 

              Златне медаље освојили су: 

Ивошевић  Александар у категорији 

млађих сениора и сениора и ката тим у 

категорији кадета - јуниора у саставу 

(Величковски Стефан, Величковски Лука, 

Тадић Радован). 

              Након завршетка овог такмичења, 

настављају се интензивне припреме за 

предстојеће ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ  

у категорији сениора  које ће се одржати 

половином марта месеца. 
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ 

Мајкић Зоран  

ТРИ  ЗЛАТА   
ЗА  КАРАТЕ  КЛУБ „АГРОБАНАТ“ 


