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П Р И М Е Р А К

ПЛАНДИШТЕ НАГРАЂЕНО ЗА БОРБУ ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
У РАД ПУШТЕНО WiFi ДРВО,
УРУЧЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУЦИЈУ ДОМА ЗДРАВЉА
Министар државне управе и локалне
самоуправе Бранко Ружић је у Пландишту
свечано уручио новчану награду и пустио у рад
„WiFi“ дрво које су грађани општине Пландиште
освојили својим учешћем у наградној игри „Узми
рачун и победи“. Акција „Узми рачун и победи“
реализована је у сарадњи Министарства државне
управе и локалне самоуправе, НАЛЕД-а и
компаније Телеком Србија.
Општина Пландиште је једна од 12 општина
чији су грађани послали највише фискалних рачуна
у овој акцији која је имала за циљ повећање свести
грађана у борби против сиве економије. Свечаности
су присуствовали Министар државне управе и
локалне самоуправе, господин Бранко Ружић,
представници НАЛЕД-а, Вишња Рачић - менаџер за
развој чланства, представник компаније Телеком
Србија, Раде Јакшић - директор Сектора за изградњу
инфраструктуре, председник општине Пландиште,
Јован Репац и директор Дома здравља „1. oктобар“,
Драго Божић. Министар је заједно са председником
општине Пландиште и директором Дома здравља
обишао просторије, што је била прилика да се
разговара о неопходним реконструкцијама и
улагањима.

Председник општине Пладниште, Јован
Репац након што је пожелео добродошлицу гостима,
обратио се и присутнима: „Можда није уобичајно
али ја бих желео да се прво захвалим грађанима
општине Пландиште на њиховом учешћу у
наградној игри, јер су они заслужни што данас
имамо част да примимо награду. А потом бих се
захвалио и честитао Министарству државне управе
и локалне самоуправе, НАЛЕД-у и компаније
„Телеком“ на успешној реализији акције борбе
против сиве економије. Желим да се посебно
захвалим и досадашњој министарки, а садашњој
премијерки Ани Брнабић, која је ову акцију и
започела.“
Министар ДУЛС након потписивања
уговора са председником општине о додели

средстава у износу од 20.000 евра, уручио је и
симболичан чек у том износу и том приликом је
изјавио да му је драго што су грађани општине
Пландиште препознали потребу да се уведе ред у
погледу фискалне консолидације и уведе
финансијска дисциплина. Министар је између
осталог додао „Драго ми је што сам данас овде и
што ћу уручити овај чек председнику општине
Пландиште и директору Дома здравља, и мислим да
су грађани препознали друштвену одговорност
изабравши управо овај пројекат“.
Представница НАЛЕД-а Вишња Рачић,
менаџер за развој чланства истакла је да се сваке
године губи 3.000.0000 евра због сиве економије, и
да је са тим износом могуће изградити један Дом
здравља. Такође, општина Пландиште је у овој
акцији освојила и WiFi дрво. Свечаним пуштањем
балона од стране министра државне управе и
локалне самоуправе, представника НАЛЕД-а,
Телекомa Србије и председника општине
Пландиште дрво је пуштено у рад.
Приликом пуштања у рад WiFi дрвета
председник општине Пландиште је рекао да су
грађани сами изабрали пројекат, за који и сам верује
да је изузетно потребан и да ће служити грађанима,
али је истакао да ће се у наредном периоду
потрудити да се и остали пројекти који су били
предмет гласања реализују. Пројекте на чијој
реализацији ће се радити су: набавка котла у
предшколској установи и Дому здравља, као и
набавка опреме и намештаја у Основној школи.
Министар Бранко Ружић овом приликом
истакао је да је преко 85 милиона фискалних рачуна
послато у оквиру ове наградне игре, управо
показатељ да су грађани спремни да изразе своју
лојалност у увођењу реда у држави, и да је ово само
почетак борбе против сиве економије.
„Дугујем велику захвалност и досадашњој
министарки, а садашњој премијерки Ани Брнабић,
која је са својим тимом покренула реализацију тог
пројекта и помогла да се он спроведе у дело у
најбољем интересу свих грађана“, поручио је Ружић.

ИЗВЕШТАЈ СА 47. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Регресиран превоз за ученике и у школској 2017/2018.
На 47. Седници Општинског већа општине
Пландиште којом је председавао председник
Општине, Јован Репац, већници су разматрали
укупно 10 тачака дневног реда, који је пре усвајања
допуњен са још једом тачком.
И у новој школској години, 2017/2018.
ученици средњих школа ће имати правао на
регресиран превоз. Већници су усвојили Закључак о
покретању поступка за остваривање права на
финансирање дела трошкова превоза ученика
средњих школа и дела трошкова смештаја у
ученичким домовима за школску 2017/2018. годину.
У предстојећој школској години висина регресирања
трошкова превоза за ученике који повремено,
викендом путују, биће 30% од цене коју наплаћује
овлашћени превозник, за период септембар децембар 2017. година.
Висина регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа са подручја
општине Пландиште који свакодневно путују од
места становања до места школе за септембар децембар 2017. године биће изнад 4.900 динара од
цене коју наплаћује овлашћени превозник, односно
изнад 3.900 динара за ученике који путују на
релацији Маргита - Вршац и Јерменовци - Алибунар.
У ученичким домовима право на регресиран,
односно бесплатан смештај имају искључиво
ученици који су у систему социјалне заштите, о чему

одлучује Центар за социјални
рад.
На
47.
седници
Општинског већа већници су
усвојили Предлог Закључка о
усвајању Осме допуне Плана
јавних набавки за 2017.
годину а након тога и
Закључак о усвајању осме
измене Плана јавних набавки
за 2017. годину. У Плану
јавних набвки за 2017.
годину предлажу се нове јавне набавке: “Услуге
мобилних телефона“, „Стручни надзор над радовима
реконструкције објекта Дома здравља „1. октобар“ у
Пландишту и „Стручни надзор над радовима
рекострукције објекта Дома за душевно оболела
лица „1. октобар“ у Старом Лецу.
Након тога, већници су усвојили и
Правилник о измени Правилника о поступку и
начину решавања захтева грађана за накнаду штете
настале услед уједа напуштених животиња као и
Предлог Решења о измени Решења о образовању
Комисије за утврђивања основаности захтева и
висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених животиња. Претпоследња и последња
тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и
других правних лица а након тога и текућа питања.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИ
ОБЈЕКТИ
У ТОКУ ЈЕ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РУШЕЊУ
У Одсеку за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине и
комунално стамбене послове, грађевински инспектор,
Милан Росић је после успешно завршеног пописа
незаконито изграђених објеката рекао да су екипе
максимално ефикасно пописале стамбене, економске
и помоћне објекте, незаконито изграђене, којих на
територији општине Пландиште има преко 3000.
Поступак озакоњења је сада у фази доношење решења
о рушењу незаконито изграђених објеката. Решења се
достављају странкама и горе наведеном одсеку,
односно надлежном органу Општине за озакоњење.
Ресорно Министарство за послове грађевинарства је
одредило крај августа као рок за доношење решења о
рушењу незаконито изграђених објеката. За сада, по
речима инспектора Росића, рок за озакоњење објеката
не постоји. Надлежни орган који води поступак о
озакоњењу ће, по добијању Решења о рушењу
незаконито изграђених објеката, обавестити све
странке шта је потребно да се достави од
документације како би се објекат озаконио, рекао је
Росић.
Г.Р.
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ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ У
ДЕТИ И ДЕНТИ
Захваљујући
пројектима
прекограничне
сарадње које је Општина успешно реализовала са
партнерским општинама из Румуније, успостављени
су добри односи са тим општинама који трају до
данас.
Сваке године, уочи значајних манифестација
за партнерске општине у Румунији, општина
Пландиште добија позиве да присуством својих
представника увелича те манифестације и славља.
Тако је било и ове године, када је делегација
Општине добила позиве да својим присуством
увелича манифестације и прославе месних и
храмовних слава у Дети, Анини и Денти. Делегацију
су предводили заменик председника Општине, Горан
Доневски и заменик председника СО Пландиште, Владан Младеновић.
Г.Р.

ЗВАНИЧНО ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
„ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ“
(„Toghether for an Inclusive Community”)
потребама или деци која представљају угрожене
групе са високим ризиком од социјалне, образовне и
културалне искљученост. Циљ пројекта и сва три
партнера на пројекту је да преко 500 деце,
наставника, као и комплетна заједница у Банлоку и
Ливезиле у Румунији и Пландишту у Србији, научи
да се суочава са проблемима и постане инклузивна.
- Пројектом „Заједно за инклузивну
заједницу“ желимо да подржимо повећање нивоа
социјалне, образовне и културалне инклузије деце из
маргинализованих група у пограничном подручју Општина Пландиште ће ове године рекао је на Промотивној конференцији менаџер
реализовати два пројекта из Програма прекограничне пројекта.
сарадње INTERREG IPA Rumunija-Srbija. У пројекту
„Заједно за инклузивну заједницу“ Cod eMS RORS
17, општина Пландиште је партнер као и
организација „Save the Children“ (филијала
Темишвар) док је Фондација за рехабилитацију
„Speranca“ (Темишвар) водећи партнер.
Укупан буџет пројекта је 234.043,95 евра од
којих ће ЕУ донирати 219.835,78. Период
имплементације је од 23.06.2017. до 23.12.2018.
Прва активност пројекта на којој су
учествовали представници сва три партнера у
пројекту је била Промотивна конференција пројекта
која је одржана 2. августа 2017. у хотелу Check Inn
Овом догађају присуствовали су у поред
Темишвар. Активности пројекта и задатке партнера у представника партнера у пројекту и представници
пројекту је представио менаџер пројакта, психолог локалних власти, јавних институција, невладиних
Себастиан Биланин, представник водећег партнера. организација из Румуније и Србије и Ирена
Уопштено о пројекту и идеји пројекта говорила је Радојчић, конзул Генералног конзулата Републике
Летициа Баба, извршни директор Фондације Србије у Темишвару.
„Speranta“.
Општину Пландиште су представљали
Пројекат „Заједно за инклузиву заједницу“ Владан Младеновић, замрник председника СО
намењен је деци која живе у пограничним регијама, Пландиште и чланови пројектног тима, Ђурђевка
деца из руралних средина, из етничких заједница, Тафра и Родика Грујеску.
деца из сиромашних средина или оној са посебним
Г.Р.

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“

ПАРАСТОС НАСТРАДАЛИМ И НЕСТАЛИ У „ОЛУЈИ“
Од оснивања до данас, ЗУК „Никола Тесла“
Пландиште са пијететом гаји сећање на сународнике
који су настрадали и нестали у операцији „Олуја“
августа 1995. године. Ове године навршилe су се 22

годинe од од прогона Срба из Хрватске са територије
која је била под заштитом Уједињених нација.
Поводом обележавања годишњице од
прогона и страдања Срба Крајишника, у Пландишту
је као свих година до сада оджан Парастос у храму
Свети Рафаило Банатски који је служио Његово
Преосвештенство Епископ Банатски Никанор са
свештеницима,
протојерејем
Михајлом
Вукотићем, протојерејем ставрофором Огњеном
Вељанчићем и протонамесником Недељком
Јанковићем, месним парохом.
Након Парастоса, присутнима се обратио
беседом Његово Преосвештенство и подсетио на сва
страдања српског народа на тим просторима а након
тога Никола Везмар, председник ЗУК „Никола
Тесла“ Пландиште који је у свом обраћању рекао да
је дан прогона и страдања Срба у операцији „Олуја“
најтрагичнији дан у новијој историји и да га Срби
Крајишници достојно обележавају.
Г.Р.
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ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И ФОЛКЛОРА РУМУНА У ВОЈВОДИНИ - СУТЈЕСКА 2017.

БАРИЧАНИ НАЈБОЉИ У КАТЕГОРИЈИ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ИГАРА
КУД “Николае Балческу“ из Барица има вишедеценијску традицију и у задњих пар година је, након
дуже паузе, поново почело са радом. Једна од редовних активности је и учешће на Фестивалу музике и
фолклора Румуна у Војводини. У задње четири године, КУД је редовно освајао неку награду или специјално
признање. Ове године, труд и рад, неговање и очување традиционалних игара, песама и обичаја уродила је
плодом. На Фестивалу који се одржао у Сутјесци од 17.08. до 19.08.2017. по одлуци жирија, Баричани су
били најбољи и освојили прво место у категорији традиционалних игара. КУД „Николае Балческу“ је извео
Игре из равничарског Баната у кореографији Каталина
Војку из Дете у Румунији. После учешћа на
Међународном фестивалу фолклора у Загребу пре
више од четрдесетак година, ово је највећи успех
фолклориста из Барица. Заслужни за овај успех су
играчи и руководство на челу са председником, Васом
Тапалага, потпредседником, Мирелом Гизешан и
уметничким руководиоцем и кореографом, Маријом
Тапалага. Како кажу, поноси су на овај велики успех
који није само њихов већ и целог села.
Г.Р.

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ У СТАРОМ ЛЕЦУ
НАЈВЕЋИ ПРАЗНИК ЗА ЛЕЧАНЕ
У општини Пландиште, највише месних и
храмовних слава слави се управо у августу. Тако је
Стари Лец, прославио Преображење господње. Тога
дана, велики број Лечана који више не живе у
Старом Лецу, долазе и присутвују Литургији. И ове
године, порта цркве Прображење Господње била је
пуна гостију али и корисника Дома за душево
оболела лица у Старом Лецу који редовно, на дан
Храмовне славе долазе на исповест и причешће. И
представници општине Пландиште, Јован Репац,
председник општине, Горан Доневски, заменик
председника општине, Мирослав
Петровић,
директор КОЦ-а „Вук Караџић“, такође су
присутвовали Литургији у Старом Лецу као и
остали бројни гости међу којима је била и др
Мирјана Вуковић и Стојан Јокић, један од
најзаслужнијих да црква и порта у Лецу изгледају за
пример многима.

Литургију је служио месни парох Синиша
Лакичин. Овогодишњи кум славе у Старом Лецу
био је Стеван Тошић из Вршца. Кумство за наредну
СТРАНА
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годину преузео је Бојан Михић, такође из Вршца.
Оба кума пореклом су из Старог Леца.
На иницијатву председника савета Месне
заједнице Милорада Новаковића - Максе, од
прошле године, славска трпеза припрема се за госте
и мештане заједно. Овога пута међу гостима су
били сви мештани који су учествовали у
добровољним акцијама које је организовала МЗ.
Како је председник истако, његова је жеља да то
постане традиција. Овогодишња, посна трпеза је
покупила све похвале, посебно је похваљена екипа
кувара волонтера.
У
оквиру
прославе
месне
славе,
Преображења, Месна заједница Стари Лец је
организовала традиционални турнир у малом
фудбалу за пионире на којем су, поред екипе
домаћина учествовале и екипе ФК „Јаношик“ из
Јаношика, ФК „Младост“ из Велике Греде и ФК
„Иланџа“ из Иланџе. Војин Лазаревић, прослављени
играч и тренер ФК „Црвена звезда“ из Београда
свим екипама је уручио захвалницу и пехар. Након
Турнира, организатор је за сву децу, играче и
навијаче, обезбедио посулужење.
Г.Р.

На основу члана 13. става 1. и става 3. Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 16/2012, 8/2014, 17/2014 и 9/2015), члана 3. става 1.
тачке 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 27/2016) и
на основу члана 3. став 1. Закључка о покретању поступка за
остваривање права на финансирање дела трошкова превоза ученика
средњих школа и дела трошкова смештаја у ученичком Дому за
школску 2017/2018 годину („Службени лист општине Пландиште“,
број 20/2017) Општинска управа Пландиште, дана 10.08.2017. године,
расписује

На основу члана 13. става 1. и става 3. Одлуке о правима и услугама
у социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, број 16/2012, 8/2014, 17/2014 и 9/2015), члана
3. става 1. тачке 2. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број
27/2016) и на основу члана 3. став 1. Закључка о покретању
поступка за остваривање права на финансирање дела трошкова
превоза ученика средњих школа и дела трошкова смештаја у
ученичком Дому за школску 2017/2018 годину („Службени лист
општине Пландиште“, број 20/2017) Општинска управа Пландиште,
дана 10.08.2017. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО
ПУТУЈУ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/
ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

I
Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих
школа са подручја општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путује
од места становања до места школе.
II
Услови за пружање помоћи за финансирање дела трошкова превоза (у
даљем тексту: регрес за месечне карте) су:
- Да су становници општине Пландиште;
- Да су редовни ученици средњих школа;
- Да свакодневно путују од места становања до седишта школе;
III
Испуњеност услова из члана II тачке 2. доказује се подношењем.
Потврде из школе (може и копија потврде) са уписаном релацијом.
Општинска управа Пландиште по службеној дужности прибавиће
доказе од МУП о пребивалишту подносиоца пријаве (у случају да
подносилац пријаве не достави потврду из МУП-а о пребивалишту и
копију личне карте, односно пасоша).
IV
Регресирање ће се вршити на следећи начин:
1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4900,00
динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за
комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације
са суседним општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ).
2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3900,00
динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за
комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за релацију
Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар.
3. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30%
од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за
комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације
ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...).
V
Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи –
регреса са документацијом доставља се до 08. септембра 2017.
године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Захтев на Позив из става 1. подносе се непосредно Општинској
управи Пландиште, у Услужном центру (писарници) или путем
поште на адресу Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
26360 Пландиште, са назнаком „за регерсирање месечних карата“.
VI
За додатне информације у вези са позивом можете се обратити
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине,
Канцеларији за младе, Војводе Путника 38. Пландиште, канцеларија
број 2 или на број телефона 062/8098616.
VII
Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу
општине www.plandiste-opstina.rs.

I

Република Србија – АПВ
Општина Пландиште
Општинска управа
Број: 451-18/2017-IV
Пландиште, 10.08. 2017. године
E-mail: office@plandiste-opstina.rs
www.plandiste-opstina.rs
Начелница Општинске управе
Александра Одавић Мак,с.р.

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици
средњих школа са подручја општине Пландишта који
ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места становања до места
школе.
II
Услови за пружање помоћи за финансирање дела трошкова превоза
(у даљем тексту: регрес за месечне карте) су:
- Да су становници општине Пландиште;
- Да су редовни ученици средњих школа;
- Да повремено/викендом путују од места становања до седишта
школе;
III
Испуњеност услова из члана II тачке 2. доказује се подношењем
Потврде из школе (може и копија потврде) са уписаном релацијом.
Општинска управа Пландиште по службеној дужности прибавиће
доказе од МУП о пребивалишту подносиоца пријаве (у случају да
подносилац пријаве не достави потврду из МУП-а о пребивалишту
и копију личне карте, односно пасоша).
IV
Висина регресирања је 30% од цене повремених/викенд карата које
наплаћује овлашћени превозник.
V
Захтев за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи –
регреса са документацијом доставља се до 08. септембра 2017.
године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Захтев на Позив из става 1. подносе се непосредно Општинској
управи Пландиште, у Услужном центру (писарници) или путем
поште на адресу Општинска управа Пландиште, Војводе Путника
38. 26360 Пландиште, са назнаком „за регерсирање повремених/
викенд карата“.
VI
За додатне информације у вези са позивом можете се обратити
Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине,
Канцеларији за младе, Војводе Путника 38. Пландиште, канцеларија
број 2 или на број телефона 062/8098616.
VII
Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу
општине www.plandiste-opstina.rs.
Република Србија – АПВ
Општина Пландиште
Општинска управа
Број: 451-17/2017-IV
Пландиште, 10.08. 2017. године
E-mail: office@plandiste-opstina.rs
www.plandiste-opstina.rs
Начелница Општинске управе
Александра Одавић Мак,с.р.
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На основу члана 15. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2012, 8/2014, 17/2014
и 9/2015), члана 3. става 1. тачке 2. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 27/2016) и на
основу члана 3. став 1. Закључка о покретању поступка за остваривање права на
финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа и дела трошкова
смештаја у ученичком Дому за школску 2017/2018 годину („Службени лист
општине Пландиште“, број 20/2017) Општинска управа Пландиште, дана
10.08.2017. године, расписује

АКТИВНОСТИ КОЦ-А “ВУК КАРАЏИЋ”

МИЊА СУБОТА ЗА
ОСНОВЦЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА
I
Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са
подручја општине Пландишта који су остварили право на смештај у домовима
ученика, а који су у систему социјалне заштите.
II
Услови за пружање помоћи за финансирање трошкова смештаја у пуном износу
(у даљем тексту: Помоћ) су:
Општи услови:
- Да су становници општине Пландиште;
- Да су редовни ученици;
Посебни услови:
- Да су корисници новчане социјалне помоћи;
- Да су корисници туђе неге и помоћи;
- Да су са посебним потребама;
- Да су без родитељског старања;
- Да се изненада нађу у стању социјалне потребе;
III
Испуњеност услова из члана 2. доказује се подношењем одговарајуће
документације који су од значаја за утврђивање основаности захтева и то:
- Подносилац захтева доставља Потврду/уверење из школе (може и
копија потврде);
- Подносилац захтева доставља Изјаву оверену код Јавног бележника да
су без родитељског старања;
- Подносилац захтева доставља Доказ да су се изненада нашли у стању
социјалне потребе (елементарне непогоде, тежа болест и слично).
IV
Општинска управа Пландиште по службеној дужности прибавиће доказе од МУП
-а о пребивалишту подносиоца пријаве (у случају да подносилац пријаве не
достави потврду из МУП-а о пребивалишту и копију личне карте, односно
пасоша).
Општинска управа Пландиште по службеној дужности прибавиће доказе из члана
II тачке 3. 4 и 5.
V
Захтеви за доделу помоћи документацијом достављају се до 08. септембра 2017.
године.
Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити разматрани.
Захтеви из става 1. подноси се непосредно Општинској управи Пландиште, у
Услужном центру (Писарници) или путем поште на адресу Општинска управа
Пландиште, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „за
финансирање трошкова смештаја“.
VI
За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу за
друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, Војводе
Путника 38. Пландиште, канцеларија број 2. или на број телефона 062/8098616.
VII
О праву на доделу помоћи одлучује Општинска управа општине Пландиште на
основу мишљења Центра за социјални рад Пландиште.
VIII
Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу општине
www.plandiste-opstina.rs.
Република Србија – АПВ
Општина Пландиште
Општинска управа
Број: 451-19/2017-IV
Пландиште, 10.08. 2017. године
E-mail: office@plandiste-opstina.rs
www.plandiste-opstina.rs
Начелница Општинске управе
Александра Одавић Мак,с.р.
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Крајем школске године и уочи
одласка на распуст, КОЦ ”Вук Караџић”
је у сали биоскопа у Пландишту
организовао гостовање чувеног дечијег
композитора и глумцa, Миње Суботе.
Овај радо виђен гост све деце, заједно са
основцима извео је интерактивни програм
под називом "Деца су украс света".
- Иначе, КОЦ од 2014. године има
добру сарадњу са директором пројекта
"Здрав живот" Ранком Дивовићем из
Београда са којим смо реализовали и
наступ, сада већ покојног, чувеног Раше
Попова, као и програм посвећен
спречавању вршњачког насиља - изјавио
је Мирослав Петровић, директор КОЦ-а
“Вук Караџић.

ПЛАНДИШТЕ
НА ТРГУ У БЕОГРАДУ

Захваљујући
Туристикој
организацији Војводине која организује
туристичку манифестацију "Дани
Војводине" у Београду, на Тргу
Републике је почетком лета била
представљена и туристичка понуда
општине Пландиште.
Општину Пландиште представио
је КОЦ "Вук Караџић" Пландиште
заједно
са
пољопривредним
газдинствима, винарима и удружењима
жена из општине Пландиште а у оквиру
туристичке организације Војводине.
По речима директора КОЦ-а “Вук
Караџић”, Мирослава Петровића, у
Београду је промовисан рурални туризам
који све више добија на значају и који ће
добити значајнију улогу у развоју
туризма РС преко регионалне стратегије
развоја туризма до 2024. године.

ПРОСЛАВА СЕОСКЕ СЛАВЕ У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

КАО НЕКАД, СА СВЕ ВИШЕ
ГОСТИЈУ

НА ПОЗИВ ГРАДА АНИНА
КУД “ЈАСЕН“ ИЗ ВЕЛИКОГ ГАЈА НАСТУПАО
У РУМУНИЈИ

Већ другу годину КУД “Јасен“ из Великог
Мештани Великог Гаја задњих пар година Гаја наступа у кутурно уметничком програму који
искрено желе да своју Месну и храмовну славу град Анина у Румунији припрема поводом дводневне
„Свети Петар и Павле“, у народу познату као манифестације под називом “Дани града Анине“.
„Петровдан“, славе као некад. А то значи да на тај
дан у месту буде пуно гостију, да ниједна кућа не
буде празна, да се осети радост славе.

Гајчани су се у најбољем светлу показали
домаћој публици пред којом су одиграли две
кореографије, Игре из Мачве и Игре из Раваничког
Г.Р.
У
организацију
више
манифестација поморавља, кореограф Ратка Чикара.
поводом Петровдана у Великом Гају, ове године се
ЗАЈЕДНО СА ПРИЈАТЕЉИМА
укључила и омладина што је свакако био добар знак
да сви желе да прослава сеоске славе буде као некад.
ОБЕЛЕЖИЛИ ИЛИНДЕН
Поводом
Петровдана,
Гајчани
су
организовали „Котлијаду“ на којој се такмичило
Удружење Макодонаца „Бисери“ је уз
пријатеље, госте и своје чланове обележило
македонски национални празник “Илинден“. Од
оснивања
Националног
савета,
македонска
национална заједница у општини Пландиште
редово, сваке године на пригодан и примерен начин
обележава национални празник „Илинден“.
И ове године је за све присутне организован
културно уметнички програм у оквиру којег је прво
било подсећање на најзначајнији национални датум,
2. август, који је, како је речено, важан због два
историјска тренутка који су се збили на Илинден.
преко 20 - так котлића. Била је то прилика да се Након тога је одржан и кратак рецитал песама о
током кувања и након тога, екипе друже са Илиндену. У име општине Пландиште све присутне
пријатељима и родбином. Организована су и два је поздравио и честитао празник, Горан Доневски,
Г.Р.
турнира у малом фудбалу, за сениоре и млађе. На заменик председника Општине.
сам дан Славе, одржана је Литургија а у
поподневним сатима и концерт КУД-а „Јасен“ са Удружење инвалида рада општине Пландиште
ПРОСЛАВА БЛАГЕ МАРИЈЕ
гостима из Павлиша, Велике Греде, Пландишта и
Удружење
инвалида
рада
општине
први пут и са гостима из Румуније из Анине,
Пландиште
је
и
ове
године
прославило
своју
крсну
фоклорна група КУД-а „Дојна". У центру села,
Удружење жена „Аскурђела бела пчела“ из Гаја и славу, Благу Марију уз чланове и велики број
„Јефимија“ из Пландишта изложили су своје гостију и пријатеља међу којима су, већ четврту
годину и пријатељи из Дете у Румунији, чланови
рукотворине.
И угоститељи су се потрудили да и у Удружења пензионера “Сениори“ предвођени
Александром
Војкулескуом
и
заменицом
њиховим локалима све буде по мери сеоске Славе.
председника
општине
Адином
Матееску.
На Слави
Г.Р.
је био и Станко Нинчевић, заменик председнице
Савеза инвалида рада Војводине а у име Општине,
Олга
Димитровски,
начелница
Одељења
друштвених делатности.
Резање славског колача обавио је месни
парох, протонамесник Недељко Јанковић.
Овогодишњи кум Славе био Стеван Пасула
из Маргите који је кумство предао Зорици
Димовски из Пландишта.
Г.Р.
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АКТИВНОСТИ ЦК ПЛАНДИШТЕ

ПОТПИСАНА ДВА НОВА ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ
Црвени крст Пландиште је у периоду од 23.
до 25. јуна 2017. године био домаћин састанка на
којем су присуствовале делегације из неколико
суседних земаља и то: Црвени крст Софија и
Габрово из Бугарске, Црвени крст Решица из
Румуније и представници Црвеног крста Врњачка
Бања. Ови састанци се одржавају једном до два пута
годишње и имају за циљ размену искустава, учешће
и ангажовање младих у активностима Црвеног крста
и реализацију међународних кампова за младе, већ
скоро осам година од како је ЦК Пландиште
потписао протокол о сарадњи са ЦК Битола
(Македонија) а касније и са ЦК филијала Решица
(Румунија). Црвени крст Пландиште ове године је по
први пут у улози домаћина овог састанка.
Делегације које су боравиле у Пландишту
предводили су председници, секретари, чланови
Одбора, или Скупштине и сарадници и волонтери
Црвеног крста. У делегацији која нам је дошла из
Бугарске, из ЦК Софија, др Валентин Пеев,
председник ове организације уједно је и заменик
потпредседник Црвеног крста Бугарске. Делегацију
из ЦК Решица предводио је Нику Берзеску, који је
члан Извршног одбора ЦК Румуније.
Првог дана посете, пре доласка у
Међународни капм за децу и омладину у Хајдучици
где су представљене активности Центра и упућена
реч добродошлице, гости су обишли каштел
Дунђерски у Хајдучици и дворац Капетаново.
Другог дана посете, одржан је заједничи
састанак којем је присуствовала и секретар ЦК
Војводине, госпођа Лидија Риц Рихтер на којем је
свака од организација представила своје активности
и оно почему се разликује од осталих организација а
што би могло да буде тема будуће сарадње. ЦК
Решица је у оквиру свога представљања говорила о
великом пројекту где су они заједно са Радио

Решицом, децембра прошле године, успели да
сакупе око 40 хиљада евра за изградњу
Истраживачког центра и стационара за оболеле од
канцера где су већ стационирани оболели од ове
болест и где лекари из иностранства, заједно са
тимом домаћих лекара врши научна истраживања о
овој болести. Веома су поносни на све своје
волонтере и сараднике који су максимално били
ангажовани на темеператури од -20°C да сакупе
донаторска средства и помогу изградњу оваквог
Института и научног центра. Представници Црвеног
крста из Бугарске су истицали помоћ и спасавању у
води где се они посебно истичу и по чему су, као
инструктори, познати у целој Европи. Србија је
позната по добровољном давалаштву крви.
Након тога, ЦК Пландиште је потписао два
нова Протокол о сарадњи, са ЦК Софије и ЦК
Габрова из Бугарске. На састанку је секретар ЦК
Пландиште, Раде Митровски најавио одржавање
Међунродног кампа у Хајдучици за волонтере, који
ће се радити по угледу на камп у Охозу у Републици
Чешкој. Све деегације су потврдиле учешће својих
волонтера на кампу који ће се одржати у првој
половини септембра. Домаћини су госте повели и у
обилазак града Вршца где су посетили и
Одмаралиште ЦК Вршца на брегу.

МЕЂУНАРОДНИ КАМП ЗА ДЕЦУ ОХОЗ
Захваљујући десетогодишњој сарадњи
Црвеног крста Пландиште и Дома за ученике
средњих школа из Оломоуца, од 2005. до 2015.
године 303 деце и младих из општине Пландиште је
бесплатно посетило Републику Чешку. Финансијска
средства за одлазак и смештај свих десет година
обезбеђивао је Оломоуци регион.
И ове године, у периоду од 24. јула до 02.
августа, Републику Чешку је посетило 23 деце из
општине Пландиште. Смештај и активности летњг
кампа реализване су у Охозу код Коница, а у
реализацији активности, поред инструктора из
Републике Чешке, учетсвовало је и пет инструктора
из Србије (два из Пландишта, два из Ковина и један
из Црвеног крста Стари Град).
Групу која је ове године посетила
Републику Чешку сачињавала су деца која су у
последњих годину дана била међу најактивнијима у
Црвеном крсту Пландиште.
мир
СТРАНА
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13. ROCK VILLAGE У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ
Атракција Фестивала, Рок Симфонија из Битоле
Банатски Соколац, са нешто
више од 200 становника, већ 13 година,
у августу постаје најпосећеније место у
општини и околини када током два дана
рок фестивала, сада већ надалеко
чувеног Rock Village, Соколац посети
пар хиљада љубитеља добре рок музике.
Све је почело захваљујући
Мирку Миљушу, родом из Банатског
Соколца који је желео нешто да уради за
младе у свом родном месту. Идеја је од
самог почетка до данас подржана од
стране општине Пландиште која је суорганизатор Фестивала. Захваљујући упорности и подршци мештана у
Соколцу, идеја и жеља преточене су у Фестивал добрих вибрација уз који неминовно иду и бајкери. Мото
клуб „Панонски гусари“ из Пландишта угостио је на Rock Village око 150 бајкера међу којима је било и
гостију из Румуније.
Пратеће манифестације биле су две Ликовне колоније и Конкурс за књижевну награду „Душан
Војиновић“. Ове године жири у саставу: Зоран Радовановић, Мирјана Хниличка и Гордана Ћулибрк је бирао
најбоље афоризме. Победник конкурса био је Зоран Ђуровић, друга награда је припала Душану Видаковићу
а трећа Милку Стојковићу. Ове године, фестивал је, због временских непогода, трајао један дан који је без
сумње обележила Рок Симфонија из Битоле.
Г.Р.

УСПЕШНО ЗАВРШЕНО ПОЛАГАЊЕ ЗА ПОЈАСЕВЕ

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“
Пландиште имали су полагање за појасеве
16.06.2017. године, пред пуном биоскопском салом у
Пландишту за појасве је полагало 37 кандидата који
су успешно положили за звања и при том приказали
висок ниво техничке и физичке припремљености.
Кандидати су положили за следеће појасеве:
Жути појас II трака: Мајкић Уна, Везмар Вања,
Пинтер Арон, Нистор Андрија, Томић Љиљана,
Рокнић Драгана, Вучетић Ксенија, Колевски Никола,
Леонтијевић Лана, Борисављевић Вања, Киш
Оливер,
Мунћан
Андреј,
Мунћан
Андреа,
Брезичанин Лазар.
Жути појас I трака: Леонтијевић Урош, Радека
Јаков, Вујић Филип, Русић Стефан, Србиновски
Петар, Михалков Владимир.
Жути појас: Цветићанин Огњен, Бекић Марија, Јон
Винето.
Оранж појас I трака: Ивановски Анабела.
Оранж појас: Куневски Марија, Момчиловић
Александар, Рокнић Ксенија, Матијевић Вукашин,
Матијевић Андреј, Киш Александар.

Зелени појас I трака: Мајкић Тамара, Јокић
Немања.
Зелени појас: Јовановић Невена, Јовановић
Александра, Гроздановски Тамара.
Плави појас: Костадиновски Милан, Мирковић
Кристина.
Породица носилаца
црног појаса у карате клубу
„АГРОБАНАТ“ Пландиште
је постала богатија за још
једног
члана,
Јелена
Јовановић је 15.07.2017.
године у Апатину успешно
положила за црни појас I
дан, тако да поред Зорана
Мајкића,
Ане
Радовић,
Александра
Ивошевића,
Радована Тадића, Луке и
Стефана Величковског и
Јелена Јовановић је носилац
мајсторског
звања
у
каратеу.
Зоран Мајкић
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ПЕТРОВДАН – 2017.
обележила спортска такмичења

* БЛИЦ * БЛИЦ * БЛИЦ * БЛИЦ * БЛИЦ *

Поводом Месне славе – Петровдан у Великом
Гају је током пет дана одржано неколико спортских
такмичења.
Све је започело надметањем у гађању
покретних мета односно глинених голубова. Вештину
у овој спортској дисциплини је одмерило 11 екипа а
највише успеха имали су стрелци из Пландишта.
У организацији секције ветерана ФК "Гај"
одржан је традиционални турнир у малом фудбалу. У
конкуренцији 6 екипа треће место заузео је тим из
Маргите, другопласирани су ветерани из Банатског
Новог Села док је најуспешнија била екипа из
Купиника. Појединачно највише су се истакли
најбољи голман Косановић Драган, стрелац
Боројевић Стеван и најбољи играч турнира
Ристески Недељко. За три првопласиране екипе и
најуспешније појединце обезбеђене су награде у виду
пехара и признања.

*
Традиционално обележавање Месних слава у
општини Пландиште пропраћено је разним
спортским манифестацијама. Поводом Светог Илије
02. августа на фудбалском игралишту у Милетићеву
одиграна је пријатељска утакмица између ФК
"Граничар" и ФК "Конак 1926" из Конака у којој није
било победника јер је иста завршена резултатом 4:4.
У организацији Месне заједнице Стари Лец на
Преображење 19.08.2017. године организован jе
турнир у малом фудбалу за млађе узрасне категорије
– пионире.
*
На позив партнерске општине Анина из
Румуније, у истоименом граду, секција ветерана
ФСО Пландиште учествовала је на Међународном
фудбалском турниру. У конкуренцији 4 екипе
најуспешнији су били наши представници. Домаћин
наредног такмичења биће Пландиште.
*
У среду 09. августа у Банатском Соколцу
одржан је VI традиционални турнир ветерана у
малом фудбалу "Rock Village – 2017". Турнир је као
и претходних година позивног карактера, а поред
домаћина и организатора учествовале су још екипе
"Граничар" и Спортски савез Пландиште. Поред
неизбежног заједничког дружења за првопласирани
тим из Милетићева обезбеђено је признање у виду
победничког пехара.
*
Летњи регистрациони период у 2017. години
за играче клубова свих степена такмичења траје од
19. јуна до 31. августа, закључно придржавајући се
при томе одредаба Правилника о регистрацији,
статусу и трансферу играча ФС Србије.
*
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
Фудбалском савезу Пландиште, ул.
Фудбалски турнир у сениорској конкуренцији пријавити
Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862трајао је два дана. Учешће је узело 8 екипа а прво 338 и 062/208-952.
место, пехар и новчану награду од 8.000 динара
puggia
освојио је тим "Медењаци" из Хајдучице.
Свакако треба напоменути да је прославу
СПОРТСКИ КАЛЕНДАР
Петровдана обележило и такмичење у кувању гулаша
АВГУСТ/СЕПТЕМБАР
а на истом највише успеха имали су гајчани.
Већ по устаљеном обичају све спортске
ФУДБАЛ
манифестације биле су одлично организоване.
puggia Војвођанска лига – Исток
26.08.2017. 17:00h
Пландиште: Слога – Пролетер (Банатски Карловац)
09.09.2017. 16:30h
Пландиште: Слога – Слобода (Нови Козарци)
23.09.2017. 16:00h
Пландиште: Слога – Кикинда 1909 (Кикинда)
Друга ЈБПФ лига – Исток
10.09.2017. 16:30h
Хајдучица: Хајдучица – Караш (Куштиљ)
24.09.2017. 16:00h
Хајдучица: Хајдучица – Партизан (Кајтасово)
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