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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ОПШТИНА И ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОТПИСАЛИ УГОВОР

ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ ПОНОВО НА ТЕРЕНУ
средства усмерена на Центар за социјални рад који
ће, на период од 6 месеци, колико пројекат траје,
запослити 6 геронтодомаћица. Након потписивања
Уговора са ресорним министрством, пошто су
стечени услови да многи који жељно исчекују
коначно и добију помоћ у кући,
по речима
председника Општине, да реализација пројекта
почне већ почетком августа.Све зависи од момента
када ће се Министарство новчана средства пренети
на рачун Општине. Председник је рекао да су све
геронто домаћице обучене и оспособљене за овај
посао и да се нада да ће Општина и догодине моћи
да се похвали реализацијом оваквих пројеката као
знак да се мисли и на оне којима није потребан само
Општина Пландиште ускоро почиње са новац у руке већ и помоћ других за нормалан
реализацијом пројекта „Помоћ у кући“ који живот.
финансира Министарство за рад, запошљавање,
Ђурђевка Тафра, в.д. директорица Центра
борачка и социјална питања. Након потписивања за социјални рад је рекла да је Општина Пландиште
уговора о преносу средстава, Општина Пландиште по броју и просеку година становништва негде у
је потписала Уговор о реализацији пројекта са врху не само у свом окужењу већ и шире. Центар за
Центром за социјални рад општине Пландиште. социјални рад је у оквиру проширених права и
Уговор су потписали председник општине, Милан услуга препознао битну услугу, пружање помоћи
Селаковић и Ђурђевка Тафра, в.д. директора старим и инвалидним лицима било да је то због
Центра.
старости, немоћи, болести полупокретности или
- Данас је добар дан за све наше грађане непокретности. Места где ће геронтодомаћице
који су социјално угрожени или
радити одређена су према броју
су на маргини угрожености, али и УСЛУГЕ БЕСПЛАТНЕ заинтересованих лица за помоћ.
за грађане којима је поред новца
Ове године, захваљујући пројекту,
За
реализацију
пројекта
потребна и помоћ других како би
у
наредних
6
месеци,
6
могли да наставе нормалан живот „Помоћ у кући“ Општина геронтодомаћица ће помагати у 6
како доликује људима.Општина Пландиште је на име пројекта насељених места, Пландишту,
Министрства
за
рад, Барицама,
Пландиште се у задњих неколио од
Јерменовцима,
запошљавање,
борачка
и Хајдучици, Банатском Соколцу и
година бави са таквом врстом
питања
добила Милетићву. Помоћ у кући старим
проблема. Нажалост, старих и социјална
бесповратна средстава у износу
немоћних
људи
којима
је
лицима у општини Пландиште
од
1.490.000,00
динара.
потребна помоћ
је много у
почела је 2006.године, како је
Корисници неће плаћати услуге
општини Пландиште. То је помоћ у кући за стара и директорица рекла, траје већ дужи
препознала и Општина и Центар инвалидна лица, до завршетка низ година и геронтодомаћице
за социјални рад, па је зато и пројекта.
имају велико искуство у раду са
урађен пројекат „Помоћ у кући“
старим и инвалидним лицима.
за који је конкурисано да се добију бесповратна Помоћ у кући старим лицима се пружа у оквиру
средства од Министарства за рад, запошљавање, обављања личне хигијене, хигијене стана, хигијене
борачка и социјална питања- рекао је председник исхране али и за набавку лекова, намирница и
општине, Милан Селаковић поводом потписивања плаћање обавеза. Ова врста помоћи обухватиће
Уговора са Центром за социјални рад општине преко 60 домаћинстава и од изузетног значаја је за
Пландиште. Председник је такође рекао да су општине попут наше- рекла је Тафра.
Р.Г.

ИЗБОРИ

У ПЕТ МЕСНИХ НОВИ САВЕТИ
Због истека манадата, председник СО Пландиште,
Раде Клашња, расписао је изборе за нове чланове
Савета месних заједница на територији општине
Пландиште, у 6 насељених места, Пландишту,
Хајдучици, Маргити, Старом Лецу, Дужинама и
Купинику. Избори су, осим у Маргити, успешно
били спроведени у осталих 5 месних заједница.У
Маргити избори нису успели, како је речено, због
опште незаинтересованости мештана за ангажовање
у Савету МЗ.
Излазност мештана на изборе за нове
чланове Савета МЗ је у мањим местима била већа,
као по обичају у општини Пландиште. Тако је у
Дужинама излазност била равно 50% од укупног
броја бирача, у Купинику 39,5%, Старом Лецу 30%
док је у Хајдучици на изборе изашло 16% а у
Пландишту , нешто више од 12% од укупног броја
бирача.
По речима чланова
Бирачког одбора,
избори су протекли мирно, без већих проблема. У
међувремену су одржана и прве конститутивне
седнице новоизабраних Савета на којима су

чланови бирали првог међу једнакима. Нови састав
Савета МЗ Пландиште чине: Горан Латковић,
председник и чланови: Јовица Колевски, Илија
Селаковић,
Слободан
Бабић,
Драган
Стефановски,
Душан
Јоксовић,
Јанко
Матијевић, Зоран Петковић и Васо Милекић.
Савет МЗ Хајдучица је у саставу: Јовица Хуђец,
председник и чланови:Златко Николовски,
Мирослав Мелих, Бране Стојичевски, Данијел
Хуђец, Миша Хрутка и Драгомир Станковић. У
МЗ Стари Лец, нови чланови Савета су: Милорад
Новаковић,председник и Сенка Петровски,
Јован Новаковић, Игор Течи, Золтан Кочиш,
Синиша Огњеновски и Ференц Ленц, чланови.
Савет МЗ Купиник чине: Бранко Латковић,
председник и Гордана Родић, Милан Косановић,
Марко Абрлић и Мирко Ђекић, чланови.
Нови састав Савета МЗ Дужине је: Томислав
Ђорђијевски, председник и чланови: Драган
Милковски, Милан Варићак, Драган Илијевски
и Бранко Котник.
Г.Р.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА
Поводом
импелентације
пројекта
„Мапирање
социјално
угроженог становништва и промоција
радне
активације
угроженог
становништва на локалном нивоу“
општину Пландиште посетили си
чланови Удружења грађана „Дуга“ из
Аде која је поднела пројекат и која ће
обезбедити експертизу и пренос знања
из примера добре праксе у општини
Ада. Партнери на пројекту су општине
Ада, Пећинци, Нови Бечеј, Нова
Црња и Пландиште. Пројект ће финансирати Краљевина Норвешка чија је укупна вредност око 30 000
еур. Пројекат представља прилику за ове општине да на локалном новоу усвоје модел социјалне политике
који подразумева низ активности као што су, процена броја људи који живе испод линије сиромаштва,
ефикасније коришћење општинског буџета, усмеравање средстава ка људима у заједници којима је помоћ
неопходна и радно ангажовање радно способног становништва.
Представници Удружења грађана „Дуга“ из Аде у општини Пландиште одржали су две обуке за
потребе Пројекта. Следи посета представника општине Пландиште Удружењу „Дуга“ и општини Ада ради
упознавања са примером добре праксе. Канцеларија за смањење сиромаштва требало би да почне са радом
у току августа.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
Из Канцеларије Локалне пореске администрације упозоравају пореске обвезнике да у прописаним
роковима измирују своје обавезе по основу локалних јавих прихода. У колико се обавезе не измире на време
обрачунава се прописана камата и врши принудна наплата дуговања. У току је измиривање обавеза за трећи
квартал. Рок је 15.08.2014.године. Из Канцеларије обавештавају обвезнике да ће Решења о задужењу пореза
на имовину за 2014.годину бити донета током септембра, изјавио је шеф Службе, Александар Савков.
Р.Г.
СТРАН А
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ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

СИСТЕМ 48 САТИ
Систем 48 представља јединствен информациони систем којим се у року од
само 48 сати решавају проблеми грађана. Служи за боље управљање општином и
квалитетнијом
контролом
јавних
пред узећа.
Обједињујући рад свих јавних предузећа у општини Систем 48 омогућава решавање
проблема и захтева грађана, располагање средствима на нов, модеран и
функционалан начин заснован искључиво на техничким подацима и чињеницама.
У Општини Пландиште, у циљу што ефикаснијег рада и боље комуникације са
грађанима, можете се обратити референту лично у Oпштинском услужном центру
или преко формулара који се налази на

http://system48.plandiste-opstina.rs/

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

„ КУЛТУРА КОЈА НАС СПАЈА“У ЂУЛВЕЗУ

У оквиру прекограничне сарадње РумунијаСрбија, општина Пландиште реализује пројекат са
општином Ђулвез, под називом „Побољшање
квалитета живота кроз прекограничне
активности и сарадње између Ђулвеза и Маргите
(Пландиште)”.
Пројекат полако улази у сам финиш. Након
треће активност из пројекта која је реализована 30. и
31. маја у општини Пландиште, у Маргити, под
називом „Култура која нас спаја“, реализована је
четрвта по реду. То је такође била активност под
називом „Култура која нас спаја“ али је овога пута
дешавање било у Румунији, у Ђулвезу. Ученици
ОШ “Доситеј Обрадовић“, одељење у Маргити,
њих 10 у пратњи професора Васе Милекића, Јона
Агадишана и Михаја Микше, и четири ученице,
чланице дечије радионице Народне библиотеке
Пландиште „Машата може свашта“,боравили су
два дана у партнерској оштини.
Првог дана, одржана је литерарна радионица
на којој су ученици, домаћини и гости, читали своје
радове које су написали на основу утисака стечених
на првом сусрету. Деца из Маргите су имала и два

рада написана на румунском језику а читане су и
песме пландиштанских и војвођанских песника. Део
радионице био је посвећен песнику из Ђулвеза,
Тедору Журка који пише у говорном дијалекту што
је ученицима било посебно занимљиво. Након тога
одржана је и ликовна радионицу коју је водио Васо
Милекић.
У сали Дома културе Ђулвез, истог дана,
одржана је и приредба. Општину Пландиште
представљале су чланице Дечије радионице „Машта
може свашта“ програмом који се састојао од читања
поезије, скечева, соло плесне нумере савременог
плеса и соло музичке нумере. Домаћини су извели
део комедије познатог румунског комедиографа.
Другог дана, пројектене активности су
предвиделе посету културним здањима. Тако су
ученици ОШ „Доситеј Обрадовић” посетили у
Чакову, родну кућу великог српског просветитеља
чије име носи њихова школа, Етно музеј Баната и
Зоолошки врт у Темишвару.
Свим активностима присуствовали су и
чланови Пројектног тима.
Р.Г.
СТРАН А
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СПОРТСКИ ДАН ЖЕНА
Јул месец у општини Пландиште као централни
спортски догађај, свакако је обележила Спортскорекреативна 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 и
Месне заједнице Пландиште.
Спортски савез општине Пландиште последњих
година доста улаже у рекреативни спорт и
промовисање здравих стилова живота. У прилог
томе иде констатација да је у уторак 22. јула по
шести пут заредом организована традиционална
спортско-рекреативна манифестација под називом
"Спортски дан жена".
Стицајем околности, за разлику од
претходних година, дошло је до промене термина
тако да смо били ускраћени за учешће млађих
узрасних категорија.
Припаднице лепшег пола одмеравале су своје
спортске вештине али и добро забавиле кроз 3
такмичарске дисциплине (пикадо, навлачење
конопца, одбојка).
Надметањем у пикаду у којем је учествовало 30 - ак
такмичарки означен је почетак такмичарског дела.
Иако је резултат био у другом плану и упркос

чињеници да су самим учешћем сви победници,
треба напоменути да је најуспешнији био трочлани
састав екипе Спортског савеза Пландиште.
Победама у преостале две дисциплине, одбојци
односно навлачењу конопца, екипа Дома "1.
Октобар" потврдила је своју дугогодишњу
доминацију.
Остаје нада да ова манифестација женској
популацији неће бити једини повод за слична
спортска окупљања.
puggia

III МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ "Др ВЛАДИМИР СТРИБЕР"
У знак сећања на бившег директора Дома,
човека хуманисту и великог заљубљеника у спорт
12.07.2014. године у организацији спортске екипе
Дома „1. Октобар“ у Старом Лецу одржан је III
меморијални турнир у малом фудбалу – „Др
Владимир Стрибер“.
Солидно попуњене трибине уз присуство
100-ак корисника у пратњи социјалне службе Дома,
великог броја бивших али и активних квалитетних
играча наговештавали су лепу спортску приредбу и
пре него што је Микан Мијаиловић званично
отворио такмичење.
На III Меморијалном Турниру "Др Владимир
Стрибер" искључиво по позиву организатора
учествовало је шест екипа: Месна заједница Стари
Лец, породица Стрибер из Куцуре, Јаша Томић,
Велика Греда, Полиција Пландиште и Спортска
екипа Дома "1. Октобар" Стари Лец. Утакмице су
протекле у пријатељском надигравању а коначан
исход свакако никоме није био у првом плану.

За фер плеј проглашена је екипа из Куцуре
којој је уручен пехар са лоптом а свим осталим
учесницима и званичним гостима као успомена на
овај догађај поклоњене су мајице са логоoм турнира
и захвалнице. Посебно признање у виду плакете а
поводом доприноса у организацији турнира
додељено је Др Качар Илији.
- Користим ову прилику да се захвалим свим
учесницима, донаторима, односно људима добре
воље који су омогућили да реализујемо нашу идеју,
а посебно женским чланицама нашег колектива.
Искрено се надам да ћемо и у будућности наставити
добру сарадњу јер намаравам да овај турнир одржи
започету традицију - изјавио је у име организатора
Драган Стојковски.
На крају треба напоменути да је ова
манифестација имала и хуманитарни карактер. Све
спортске екипе, посредством Црвеног крста
Пландишта, донирале су хигијенске пакете за
поплавом угрожена подручја у Србији.
puggia
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