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 ДРУГИ ПОЗИВ КОНКУРСА ПРОГРАМА INTERREG ИПА РУМУНИЈА - Р.СРБИЈА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ПРИПРЕМА НОВЕ ПРОЈЕКТЕ 

Г.Р. 

 Други позив конкурса за програм Interreg 

ИПА Румунија - Република Србија, 

прекограничне сарадње отворен је крајем 

новембра прошле године. Сви потенцијални 

партери имају могућност да заједно са својим 

иностраним партнером из Румуније припреме 

пројекте закључно са 30. мартом, 2018. године. 

Заједнички технички секретаријат програма 

овим поводом је за потенцијалне партере 

организовао сусрете за проналажење 

потенцијалних партнера а након тога и већи 

број радионица за обуку аплицирања, 

буџетирања и извештавања у еМС, искључиво у 

електронској форми. 
 Општина Пландиште припрема и нове 
пројекте али ће конкурисати и са пројектима 
који су у Првом позиву били позитивно 
оцењени али су се нашла на листи чекања. Један 
од тих пројаката је из области здравствене 
заштите где би општина Пландиште 

конкурисала у партнерству са градом Дета са 
којим је већ реализовала један пројекат 
прекограничне сарадње у периоду 2010.-2012. 
године и са којим и након завршетка пројекта, 
има изузетну добру сарадњу почев од културе, 
спорта до сарадње пензионерских удружења. 
 Општину Пландиште је тим поводом, 

ових дана посетио градоначелник Дете, Петру 

Роман заједно са менаџером, Јованом Јоаном. 

Са председником и замеником председника 

општине Пландиште, Јованом Репцем и 

Гораном Доневским и консултантом на 

пројекту, Мирославом Ступаром, разговарали 

су о детаљима пројекта, потребама у области 

здравства и неопходним апаратима који ће 

пројектом бити набављени за потребе Дома 

здравља у Пландишту и Градске болнице у 

Дети. Што се општине Пландиште тиче, она је 

заинтересована да се пројектом набави и возило 

са комплетном опремом за хитну помоћ. 

63. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

И ОВЕ ГОДИНЕ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ 

 Почетком фебруара одржана је 63. седница Општинског већа општине Пландиште којом је 
председавао председник Општине, Јован Репац. Већници су на овој седници прво разматрали 
Предлог Локалног акционог плана запошљавања општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру 
ове тачке је речено да се Локалним акционим планом запошљавања општине Пландиште за 2018. 
годину, као основним инструментом за спровођење активне политике запошљавања за 2018. 
годину, утврђују приоритети и мере за унапређење запослености и смањење нзапослности. Такође 
је речено да политика запошљавања треба да подстиче запошљавање теже запошљивих лица и 
незапослених у стању социјалне потребе ради очувања и унапређења радних способности 
незапослених као и остваривања одређених друштвених интереса и веће социјално укључивање 
група теже запошљивих лица кроз јавне радове. 

наставак на стр. 2. 
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наставак са стр. 1.  

 Након тога, већници су разматрали и Предлог Конкурса за доделу новчаних 

награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 

2017/2018. годину. У оквиру ове тачке је речено да се расписује конкурс са циљем 

подстицања за постизање бољих резултата студирања и развијање такмичарског 

духа. Право на доделу новчане награде имају студенти са пребивалиштем на 

подручју општине Пландиште који испуњавају одређене услове, између осталих да 

студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да се финансирају из 

буџета Републике Србије, аутономне покрајина или јединице локалне самоуправе 

и да су у предходним годинама студија остварили најмање просечну оцену 8,50 

(осам и педесет) као и да нису студенти прве године студија. Конкурс је отворен 

до 28.02.2018. године. 

Право на доделу новчане награде имају студенти мастер студија и студенти докторских академских 

студија са пребивалиштем на подручју општине Пландиште који испуњавају одређене услове.  

Претпоследња и последња тачка били су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица 

а након тога и текућа питања.              

                Г.Р. 

 На позив генералног конзула Републике 

Србије у Темишвару у Румунији, Владана Тадића и 

његове супруге, представници општине План-

диште присутвовали су свечаном пријему коју је 

Генерални конзулат организовао поводом Дана 

државности Републие Србије. 

 На Дан државности, 15. фебруара, заједно са 

бројним званицама из три жупаније, Тимиша, 

Караш Северина и Мехединца, званичницима 

жупаније Тимиш као и свештенством Српске 

православне цркве у Темишвару са Његовим 

преосвештенством Епископом будимским, 

администратором темишварским владиком 

Лукијаном, на свечаном пријему у Темишвару 

нашла се и делегација општине Пландиште који је 

предводио Владан Младеновић, заменик 

председника Скупшптине општине Пландиште. Од 

доласка у Темишвар, ово је први званични пријем 

који је Генрлани конзул организовао у Темишвару 

у свечаној сали Епископске резиденције у 

Темишвару чија су врата тога дана била широм 

отворена за званице из Румуније и Србије. 

 Након поздрава и званичног обраћања 

генералног конзула који је говорио о значају и 

важности обележавања Сретења Господњег као 

Дана државности, присутне госте је поздравио и 

Владика Лукијан, председник Савеза Срба у 

Румунији, Огњан Крстић а затим и председник 

Жупанијског савета и субпрефект Жупаније Тимиш 

који је говорио и интензивној срадњи Румуније и 

Републике Србије, о импозантном броју и 

вредности заједничких пројеката и о пројектима 

прекограничне сардање који се и сада 

имплемнетирају. 

 Свечаност је започела интерпретацијом 

румуске и српске химне. У оквиру уметничког дела 

програма наступао је Мешовити хор 

Српске православне цркве у Темишвару 

који је извео две традиционалне српске 

песме. 

 О богатсту понуда које су 

послуживане на пријему дуго ће се 

препричавати. 

 Свечани пријем у Темишвару уједно 

је био могућност сурета и разговора 

потенцијаних партнера на будућим 

пројектима прекограничне сарадње.  

            Г.Р. 

ДАН ДРЖАВНОСТИ СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН У ТЕМИШВАРУ 

ПРЕСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ НА ПРИЈЕМУ 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 

101/2016 - др. закон), члана 3. Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2016), члана 64. став 1. тачкa 11. и члана 120. Статута 

општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине 

Пландиште, на седници одржаној 08.02.2018. године, расписује 

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ 

 

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Расписује се конкурс за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине 

Пландиште за школску 2017/2018 годину, са циљем подстицања за постизање бољих резултата студирања и 

развијање такмичарског духа. 

Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018. годину 

(„Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017) у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине, ПА 0005 

Спровођење омладинске политике. 

 

II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА 
Право на доделу новчане награде имају студенти са пребивалиштем на подручју општине Пландиште 

који испуњавају следеће услове: 

 

 да студирају на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина 

или јединица локалне самоуправе, 

 да се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајина или јединице локалне самоуправе, 

 да у току студија остварују најмање 180 ЕСПБ, 

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре расписивања 

 конкурса, 

 да први пут уписују годину студија, 

 да су остварили најмање просечну оцену 8,50 (осам и педесет) у предходним годинама студија 

 (збирно за све године студија), 

 да нису студенти прве године студија - да им није истекао продужен статус академских студија 

 (апсолвентски стаж), 

 да нису у радном односу. 
 

Право на доделу новчане награде имају студенти мастер студија са пребивалиштем на подручју 

општине Пландиште који испуњавају следеће услове: 

 

 да студирају на високо школским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина 

или јединица локалне самоуправе, као студенти Мастер студија, 

 да су основне Академске студије завршили на високо школским установама чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и да су се школовали на терет буџета 

Републике Србије, аутономне покрајина или јединице локалне самоуправе, 

 да су први пут уписали прву или другу годину Мастер студија, нису апсолвенти 

  да им се школовање финансира из буџета Републике Србије, аутономне покрајина или јединице 

локалне самоуправе, 

 да су у досадашњем студирању (током основних академских студија и Мастер студија) остварили 

просечну оцену најмање 8,50 (осам и педесет), 

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре расписивања 

конкурса, 

 да нису у радном односу. 

 

Право на доделу новчане награде имају студенти докторских академских студија са пребивалиштем на 

подручју општине Пландиште који испуњавају следеће услове: 

 да студирају на високо школским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна  покрајина  

или  јединица  локалне  самоуправе,  као  студенти докторских академских студија, 

 да су основне Академске студије и мастер студије завршили на високо школским установама чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и да су се школовали 

на терет буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, 

 да су први пут уписали прву, другу или трећу годину докторских академских студија, 

 да су у досадашњем студирању (током основних академских студија и Мастер студија) остварили 

просечну оцену најмање 8,50 ( осам и педесет),  
наставак на стр. 4. 
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наставак са стр. 3. 

 да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре расписивања 

конкурса, 

 да нису у радном односу. 

 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

 

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ и следећа документа: 

 

1. Уверење о уписаној години студирања; 

2. Уверење којим су према наставном програму високошколске установе на којој студирају, положили 

све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 8,50 (осам и педесет); 

3. Штампане податке са електронске личне карте; 

4. Потврду о пребивалишту са податком од када је становник општине Пландиште; 

5. Фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама (за студенте на студијама другог 

степена); 

6. Фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама и на мастер студијама (за студенте на 

студијама трећег степена); 

7. Доказ да није у радном односу (извод из евиденције незапослених лица НСЗ или оверену изјаву којом 

се потврђује да студент није у радном односу); 

 

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 

 

Конкурс је отворен од 08.02.2018. до 28.02.2018. године. 

 

V ПОСТУПАК 

 

Кандидат за добијање новчане награде, подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом. 

Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу: Општина Пландиште, Услужни центар - 

Писарница, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са назнаком „Конкурс за најбоље студенте“. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Комисија утврђује предлог листе кандидата. 

Сваки кандидат има право приговора на предлог листе кандидата у року од 8 дана од дана 

објављивања на огласној табли Општине и сајту Општине (www.plandiste-opstina.rs),  

Кандидат подноси приговор општини Пландиште, Комисији за избор најбољих студената. Приговор 

мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није 

образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати. 

Комисија у року од 5 дана утврђује коначну листу кандидата и прослеђује Општинском већу општине 

Пландиште који одлучује о додели новчане награде. 

 

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ 

 

Образац пријаве се може преузети са сајта Општине (www.plandiste-opstina.rs), или у Општинској 

управи Пландиште, у Канцеларији за младе. 

 

Напомена 

 

Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у Општинској управи Пландиште на 

телефон 013/861-033. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА 

ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: 612-3/2018-III  

Датум: 08.02.2018. 

П л а н д и ш т е 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА 
Јован Репац, мастер економиста с.р. 

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


АКТУЕЛНО 

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ НА ТРИ НОВЕ АДРЕСЕ 
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ТРАДИЦИОНАЛНО У МАРГИТИ 

ЛОВ НА ЛИСИЦУ 19 ПУТ 

 Одмах након потписивања уговора о финасирању, 
средином децембра су и званично почли радови на 
реконструкцији Дома здравља „1. Октобар“ у Пландишту. 

Путем медија становници општине Пландиште и 
пацијенти су замољени за стрпљење и разумевање због измена и 
новог режима и начина рада свих служби у Дому здравља. 

Ових дана су скоро све службе измештене из зграде Дома 
здравља, осим Опште праксе која ће за пар дана да се пресели у 
просторије Апотеке Дома здравља. 

Од директора Дома здравља, др Драга Божића сазнајемо 
да су све службе измештене из зграде Дома здравља. Општа 
пракса је пресељена у просторије апотеке Дома здравља, 
адмистрација је измештена у зграду Месне заједнице (бела зграда, други спрат), служба гинекологије је 
такође у згради МЗ (бела зграда, на првом спрату) као и Лабораторија која се налази у приземљу беле 
зграде (бивше просторије апотеке „Здравље“). 

Педијатрија (Дечије одељење) и Патронажна служба измештени су и од сада раде у просторијама 
ОШ “Доситеј Обрадовић“, у приземљу. Улаз из дворишра школе. У просторијама школе раде, уторком од 
14,00 до 18,00 сати неуролог а средом послепоне, на истој адреси ради и интерниста. Стоматкошка служба 
је због опреме и стоматокошке столице сада у Амбуланти у Хајдучици. 

По речима директора, радови се одвијају планираном динамиком и биће завршени у уговореном 
року, до краја априла 2018. године. Све информације у вези са радом Дома здравља могу се добити на 
телефон: 013/861- 113. 

Ових дана Дом здравља су посетили и представници Општине, председник и заменик председника, 
Јован Репац и Горан Доневски са гостима из града Дета у Румунији градоначелником, Петре Романом и 
саветником, Јованом Јоаном.            Г.Р. 

 Традиционална ловна манифестација „Лов на 
лисицу“ у Маргити ове године доживела 
пунолетство. Први у Региону четири Јужнобанатске 
општине, лов на лисицу, органзовала је Ловачка 
секција „Зец“ из Маргите. И тих првих година били 
су најуспешнији. Трофејна година била је 2004. 
када су ловци у „Лову на лисицу“ уловили 24 
лисице. Тај рекорд до данашњег дана није оборен. 
 За овогодишњи Лов на лисицу у Маргити, 
који је одржан прве недеље у фебруару, 
организатори су се темељно припремили, као и 
сваке године, рекао је Михај Микша, председник 
маргитских ловаца који су поноси на своју ловачку 
традицију и манифестацију коју од прве године до 
сада организују без прекида. Време им, на жалост, 
ни ове године није ишло на руку јер је дан раније 
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Пландишта и Великог Гаја. Председник маргитских 
ловаца, Михај Микша је захвалио свим гостима 
који су упркос свему и ове године били на 
традиционалном „Лову на маргитску лисицу 2018”. 
 По програму, у Ловачком дому је било 
окупљање и доручак пред одлазак у Лов за шта је 
овога пута био задужен најстарији ловац у 
Маргити, Партинел Панта Микша. Ове године 
окупило се око 80-так ловаца. Поред домаћина, 
дошли су гости Новог Сада, Врбаса, Београда и 
Ваљева. Најмлађи ловац и ове године била је 
Милица Томаш, подмладак секције која је са 
собом повела и млађу сестру Хелену. Милица је 
ученица трећег разреда ОШ „Доситеј Обрадовић” 
одељење у Маргити а о лову учи од оца Далибора 
и деде Антона дугогодишњих ловаца. 
 Ове године, по речима Зорана Јовановића, 
ловочувара, осим једне устрељене лисице, била је и 
једна повређена. На питање, да ли је опао број ових 
дивљих животиња које иначе возачи и дању и ноћу 
срећу на путу Пландиште-Маргита-Вршац, скоро 
свакодневно, речено је да је лисица у експанзији и 
да је има и да су чланови ловачке секције „Зец“ из 
Маргите су у овој ловној сезони устрелили 75 
лисица и 11 шакала. 
 Трофејну лисицу устрелили су гости из 
Ваљева који долазе петнаестак година на ову ловну 
манифестацију. Кажу да је лов важан али је 
дружење на првом месту. Као и свих година до 
сада, организацији дају највишу оцену као и 
ловачком гулашу. Треће полувреме ће памтити ако 
не дуже онда бар до наредног лова.                      Г.Р. 
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 Национална служба за запошљавање расписује сутра, 14. фебруара 2018. године, јавне позиве/конкурсе, у 
циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања предвиђених Програмом рада за 2018. годину. 
Акционим планом запошљавања за 2018. годину, који је усвојила Влада Србије, предвиђено је да за активне мере 
запошљавања ове године буде издвојено 3,65 милијарди динара из средстава Националне службе, као и додатних 
550 милиона динара за особе са инвалидитетом. 
 Сви јавни позиви/конкурси су отворени до 30. новембра 2018. године, осим Јавног конкурса за организовање 
спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и Јавног конкурса за организовање спровођења 
јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом, који су отворени до 02.04.2018. године, 
као и Јавног позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање и Јавног позива незапосленима 
ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање, који су отворени до 16.04.2018. године.  
 Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање биће објављени у сутрашњем броју 
публикације „Послови“, број 764/765 и на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs  
 Информације о јавним позивима и конкурсима сва заинтересована лица могу добити и у свакој 
организационој јединици НСЗ или путем Позивног центра НСЗ, позивом на број: 0800/300-301 (бесплатан позив из 
фиксне телефоније).                                                           ПРЕС НСЗ 

АКТИВНОСТИ СПОРТСКОГ САВЕЗА 

ЛОПТЕ ЗА ШКОЛУ У 

ЈЕРМЕНОВЦИМА 

Један од првих спортских догађаја у нашој 
општини је Традиционални турнир "Ветерана и 
заборављених асова" у малом фудбалу. Ово 
такмичење у организацији Фудбалског савеза 
општине Пландиште одржаће се јубиларни десети 
пут  у суботу 24.02.2018. године  у спортској сали 
ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пландишту. И 
овогодишњи турнир је позивни, међународног је 
карактера а за првопласирану екипу и појединце 
обезбеђена су признања у виду пехара, плакета и 
диплома. 

 Ових дана и даље стижу покони за Одељење 
основне школе „Доситеј Обрадовић“ у 
Јерменовцима. Након лап-топа који је школа 
добила захваљујући Националном савету Мађара, 
ученицима и наставном особљу у овој школи, 
Спортски савез општине Пландиште је на поклон 
донео оригинал лопте за фудбал, кошарку и 
одбојку. На радост ученика и професора физичког 
васпитања Maринела Ардељана, лопте су стигле, 
како су у школи рекли, у право време, пред 
почетак лепшег време када ће ученици моћи да 
играју све ове спортске игре, будући да немају 
спортску салу. 
 Лопте је у име Спортског савеза уручио 
Милан Пуђа, секретар Спортског савеза који је том 
приликом рекао да школа може да се обрати 
Савезу за помоћ око навабке спортских реквизита, 
као што су лопте, мреже и за остало што им је 
потребно. Спортски савез традиционално, поводом 
Школске славе Св. Саве, матичним школама 
уручује лопте па се посебно радује да су на 
почетку године могли да обрадују и ученике 
школе у Јерменовцима.                                         Г.Р. 

http://www.nsz.gov.rs

