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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

Актуелно

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
У петак 20.06.2014. године, закључен је
споразум о сарадњи између Општине Пландиште,
коју заступа Председник општине Милан Селаковић
и Центра за социјални рад Пландиште, који
заступа ВД директора Ђурђевка Тафра, ЈКП
„Полет“ Пландиште, кога заступа директор
Владимир Кисељев, КОЦ-а „Вук Стефановић
Караџић“ Пландиште, који заступа директорка
Весна Јаћовић и Народне библиотеке Пландиште,
коју заступа директорка Биљана Јуначков.
Предмет овог споразума је дефинисање
поступка и начина одобравања једнократних
новчаних помоћи за радно способне кориснике.
Потписници споразума су сагласни да се радно

способним појединцима, којима је признато право на
једнократну новчану помоћ, омогући да, сразмерно
износу једнократне новчане помоћи, одраде
одговарајући број сати у ЈКП-у, КОЦ-у и
Библиотеци. Центар ће давати упуте за радни
ангажман који ће корисник доносити лично у
предузеће или установу. Радна активност је до осам
часова. Након обављеног посла, корисник од
предузећа, односно установе, добија потврду о
извршењу радне обавезе. Након достављања потврде
Центар ће доносити Решење о једнократној исплати.
За један час рада корисницима права на једнократну
новчану помоћ, исплаћиваће се износ у висини
минималне цене рада.

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ

ВИШЕ ОД ПОЛОВИНЕ ОДЛИКАШИ

Ана Калнак, Хајдучица

Арон Ослански, Јерменовци

Невена Гроздановски, Пландиште

Гроздановски и Арон Ослански.
У ОШ “Јован Стерија Поповић” Велика Греда,
са одличним успехом је школску годину завршило 6
ученика од тога је једино Јована Нинковић и носилац
дипломе Вук Стефановић Караџић. Ученик генерације,
Јована Нинковић.
У ОШ ”Јован Јовановић Змај” Хајдучица, са
одличним успехом је било 5 осмака од којих су Ана
Калнак и Сара Лазић вуковци. Ученик генерације, Ана
Калнак.
За вуковце је и ове године организован
пријем код председника општине Пландиште где ће
бити уручене поклон књиге, дипломе и новчане
награде у износу од 5.000,00 динара.
Г.Р.

Јована Нинковић, Велика Греда

У школској 2013/2014. години у све три основне
школе у општини Пландиште, укупно је било 830
ученика. Од тога, више од половине ученика завршило је
ову школску годину са одличним успехом, тачније 435
ученика су одликаши.
У осмом разреду, у ОШ “Доситеј Обрадовић”
Пландиште са подручним одељењима, било их је 31 са
одличним успехом од тога 15 вуковаца: Маја Боројевић,
Габријела Ковач, Марија Марковић, Елена
Стојковски, Ема Течи, Жељана Ристески, Луна
Велевски, Жељана Вишић, Невена Гроздановски,
Теодора Деспотовски, Миа Милошевић, Јелена
Стефановски, Нађа Ћорда, Љиљана Бајић и Арон
Ослански. Ученици генерације, у овој школи, Невена

РАСПИСАНИ ЈАВНИ КОНКУРСИ

ЈАВНИ РАДОВИ И СТРУЧНА ПРАКСА
Председник општине Пландиште, Милан
Селаковић расписао је два јавна конкурса, за јавне
радови, као меру активне политике запошљавања и
конкурс за стручну праксу, програм који је намењен
незапосленим лицима без радног искуства у струци,
са најмање средњим образовањем, првенствено у
приватном сектору, без обзира на године живота.
Предност ће имати лица са високом стручном
спремом.
Јавни радови се организују у циљу
запошљавања првенствено теже запошљивих
незапослених лица (инвалида, Рома и других) и
незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и
ради остваривања одређеног друштвеног интереса,
са пребивалиштем на територији општине
Пландиште.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6
месеци.
Програм стручне праксе траје у складу са
законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са
актом о организацији и систематизацији послова код
послодавца, и то: до 6 месеци за приправнике са
средњим образовањем, до 9 месеци за приправнике
са вишим или високим трогодишњим образовањем,
до 12 месеци за приправнике са најмање
четворогодишњим високим образовањем.
Јавни позив је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“, a најкасније
до утрошка расположивих средстава издвојених за
ову намену.
Право учешћа у реализацији програма
стручна пракса може остварити послодавац,

ЈАВНА РАСПРАВА
О СТРАТЕГИЈИ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

превасходно приватни сектор, под условом да
уредно измирује обавезе по основу пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање, да је
законом
или
актом
о
организацији
и
систематизацији послова код послодавца, као услов
за рад на одређеним пословима, прописана обавеза
обављања приправничког стажа; да је измирио
раније
уговорне обавезе
према
Општини/
Националној служби, осим за обавезе чија је
реализација у току; да има најмање једно запослено
лице; да ангажује незапослено лице пријављено на
евиденцији Националне службе које има средње,
више или високо образовање, нема радног искуства
у струци или нема радног искуства у својству
приправника, довољног за стицање услова за
полагање приправничког/стручног испита, да у
периоду од шест месеци пре подношења Захтева
није било у радном односу код истог послодавца, да
има кадровске и друге капацитете за стручно
оспособљавање лица, односно има запосленог
ментора.
Послодавац који има до 10 запослених има
право да у програм укључи до два незапослена лица,
а послодавац који има преко 10 запослених има
право да у програм укључи незапослена лица чији
број не може бити већи од 20% укупног броја
запослених.
Општина Пландиште у сарадњи са
Националном службом за запошљавање и
послодавцем врши селекцију незапослених лица која
ће бити укључена у програм, између осталог, стоји у
Јавним конкурсима за Јавне радове и Стручну
праксу.
Р.Г.
За ефикаснију Управу

ВИРТУЕЛНИ ШАЛТЕР

Представници новосадске фирме за информационе
технологије „ТО-НЕТ“, запосленима у Општинској управи
општине Пландиште представили су програм под називом
„Виртуелни шалтер“. То је web апликација која служи за
„самопослуживање“ грађана и компанија из свог стана или
канцеларије путем интернета. Овај програм олакшава,
убрзава и појефтињује комуникацију греађана са локалном
управом.
Како су аутори овог програма рекли на презентацији,
програм је применљив посебно код управљања
инфраструктурним системима. „Виртуелни шалтер“ у себи
садржи програме које Општина већ користи али и могућност
да се постојећи програми унапреде и усаврше. Запослени су
се сложили да би програм могао да буде помoћ за електронску
писарницу.
Програм „Виртуелни шалтер“ може да се употреби
код: постављања захтева за добијање одређених докумената,
давање предлога или примедби локалној управи, за пријаву
одређених комуналних и других проблема грађана и за
похвалу запослених у локланој управи. Као грађани,
појединци, запослени су се позитивно изразили за примену
програма код Јавно комуналног предузећа „Полет“
Пландиштe где је такође извршена презентација овог
програма.
Г.Р.
У понедељак 23. јуна, у сали СО Пландиште,
са почетком у 12 часова, одржаће се jавна
расправа о Стратегији одрживог развоја
општине Пландиште која се односи на период
од 2014 до 2020 године. Позивају се сви
заинтересовани да се укључе у расправу и да
својим конструктивним предлозима унапреде
овај, за Општину, најзначајнији стратешки
документ.
СТРАТЕШКИ САВЕТ

СТРАНА 2

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ У ТОКУ ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА

ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНИМ ОПШТИНАМА
Прикупљање помоћи за полављена подручја у
општини Пландиште не престаје. Протеклих дана у
велику хуманитарну акцију су се придружиле чланице
Актива жена „Бисери“ из Пландишта заједно са
својим пријатељима са којима иначе остварују дружења
и сарадњу и активима из осталих насељених места у
општини. За поплављена подручја, Актив „Бисери“ који
је већ организовао сусрете поводом прикупљања помоћи
за оне којима је било неопходно, сакупио је новчана
средства у висини од 40.000,00 динара, рекла је Марија
Манчу, председница Актива. По речима Славице
Миљковић, потпредседнице Актива задужене и за
финансије, средства су уплаћена на наменски рачун за
поплављена подручја.
***
Ратни војни и Мирнодопски војни инвалиди
општине Пландиште такође су организовали
прикупљање средстава за поплављена подручја. У
вредности од 15.000,00 динара предали су Црвеном
крсту Пландиште средства за личну хигијену, рекао је
Славко Русића, председника Ратних војних инвалида.
***
ЈКП
„Полет“
Пландиште
такође
се
придружило великој породици хуманих који су
сакупљали помоћ за поплављена подручја. Запослени у
комуналном предузећу, једногласно су одлучили да
једнодневну зараду усмере за помоћ поплављеним
подручјима, сазнали смо од директора, Владимира
Кисељева.
***
КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште организовао
је позоришну представу, монодраму под називом
„Последња шанса“, награђену на Фестивалу монодраме у

Земуни, где је на текст Мирјане Бобић Мојсиловић
главну улогу играла Сузана Петричевић. За ову
представу карте су купили и сви запослени и
функционери у Општини Пландиште.

Акција ЦК Пландиште

ШЛЕПЕР ВОДЕ ЗА ПОПЛАВЉЕНЕ
У акцији прикупљања помоћи за поплављена
подручја у Републици Србији коју је водио Црвени крст
Пландиште укључиле су се месне заједнице, школе,
предшколске установе, КУД „Дукати“ из Маргите и
Удружење ратних војних инвалида. Захваљујући
хуманости грађана општине Пландиште у поменутој
акцији прикупљено је 1294,76 кг средстава за личну
хигијену и 473 литара флаширане воде. У акцији
прикупљања новчаних средстава за куповину флаширане
воде одазвао се велики број приватних фирми са
територије општине Пландиште. Захваљујући њима
прикупљено 171.567,40 динара и тиме купљено 11.385
литара воде. Општина Пландиште је подржала ову
акцију и из општинског Буџета издвојила 44.756,71 дин.
За куповину још 2970 литара воде. Овом акцијом укупно
је обезбеђено 14.355 литара флаширане воде. На предлог
Црвеног крста Србије сва прикупљена хуманитарна
помоћ однета је 27.маја у Бајину Башту, као помоћ
грађанима у шест околних села која су погођена
клизиштима. Поменута помоћ однета је шлепером и
камионом а спонзор превоза био је Дангубић из
Хајдучице. Велика захвалност сваком грађанину
Пландишта који се одазвао апелу и на било који начин
помогао у ублажавању патњи пострадалом
становништву са поплављених подручја.
Мир.

ДОНАТОРИ ЗА ВОДУ

За куповину воде, укупно је био 41 донатор и то:
Општина Пландиште, Спортски Савез општине
Пландиште,АД „Хајдучица“ из Хајдучице, ДОО
„Полет“ Дужине, ДОО РЕ-3 ПРОДУКТ Пландиште,
Агенција „Перфекта“, „Жито Балат Купиник, САР
„Дангубић“ Хајдучица, СУР „Око 1“ Пландиште, МЗ
Купиник, „ТИП-ТОП“ Пландиште, СТР „Влада“
Маргита, ТР „Техноцентар“ Пландиште, ТЗР „Garage
DTM“ Пландиште, СТР „Орхидеја“ Барице, САР
„Бобе“ Пландиште,ТР „Мирис липе“Хајдучица, ЗУР
„Енрон“ Пландиште, ТР „Месара Милновић“
Пландиште,Стево Керкез-Милетићево, „Феминис“
Пландиште,СТР „Неца“ Пландиште, СЗР „Лама“
Пландиште, СЗР „Лимар“ Пландиште, СТР „Тина“
Хајдучица, ТЗР „Сјај“ Пландиште, ЗТР
„Стоилковски“ Пландиште, СЗТР „Пеки“
Пландиште, ЗТР „Ниџа – Пупе“ Пландиште, СТР
„Нела“ Пландиште, ЗТР „Заваривач“ Пландиште, ЗР
„Хазел Нут“ Купиник, ЗР „Елена“ Милетићево, СТР
„МБД Трговина“ Пландиште, СЗТР „Ротор“
Пландиште, ЗИТР „Радуловић“ Пландиште, ТЗР
„Бонкили“ Пландиште, ДОО
„Ауто Микша“
Пландиште, СЗР „Рале-П“ Велика Греда и Црвени
крст Пландиште.

ВАТРОГАСЦИ НА УБУ

Ватрогасна јединица Пландиште је у организацији Одељења за ванредне
ситуације Панчево, учествовала у спасавању угрожених од поплава на Убу. По речима, командира, Стевана Кокаи.
Ватрогасна јединица Пландиште је са собом понела моторни чамац који је добијен из Пројекта за ванредне
ситуације са општином Бокша у Румунији.
Г.Р.
СТРАНА 3

БАНАТСКИ ПАОРИ У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

РАДНИ САСТАНАК СА МИНИСТАРКОМ
Представници Асоцијације „Банатски
паори“ која има своје удружење „Граница“ и на
територији општине Пландиште, у Милетићеву,
ових дана су имали радни састанак са
министарком пољпоривреде, проф.др. Снежаном
Богосављевић Бошковић и њеним најближим
сарадницима.
„Банатски паори“ су том приликом
изложили своје проблеме и захтеве међу којима и
то, да се обрадиве површине државне земље не
могу продавати странцима, нипокојим условима,
ни дугорочно ни краткорочно. Асоцијација је
скренула пажњу на то да се није разграничила
државна од друштвене земље и да има и пуно скривене земље која се не приказује локалним самоуправама
као и да се у Војводини, без лицитације обрађује преко 100 хиљада хектара. „Банатски паори“ су тражили,
да се по реституцији омогући да мала и средња газдинстава могу да купе до 20 хектара државне земље на
кредит, са дужим роком отплате и да држава интервентно откупи 100.000 тона пшенице новог рода, за 25
динара по килограму. Чланови ове Асоцијације су предложили измене Закона о подстицајима и руралном
развоју.
Они сматрају да Стратегија развоја пољопривреде треба да се врати на дораду и желе да активно
учествују и њеној доради. Такође, траже да у завршним преговорима са Европском Унијом, по питању
Стратегије у пољопривреди, имају свог представника.
Банатски Паори траже да се на целој територији
Србије одреди иста цена за стручне службе које контролишу и
дају уверење сточарима и да се, приликом откупа соје, на свим
местима ради анализа на ГМО. Таква соја треба да се уништи
на лицу места и да се поведе поступак против људи који је
узгајају, кажу „Банатски паори“.
Банатски Паори моле да се провери однос банака
према кредитима које субвенционише држава. По њиховом
сазнању, већина банака не даје кредите газдинствима која
обрађују мање од 15 хектара земље.
У име удружењна „Граница“ из Милетићева, на
састанку са министарком је био Радован Керкез, ПР
Асоцијације за општине Пландиште и Вршац.
Г.Р.
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