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 МИЛАН КРКОБАБИЋ ПОСЕТИО ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 

У ЈУЖНОБАНАТСКОМ ОКРУГУ ШТО ВИШЕ ЗАДРУГА 

Министар без порт-

феља у Влади Републике 

Србије, задужен за регионални 

развој и координацију јавних 

предузећа, Милан Кркобабић 

посетио је општину План-

диште. Министра је примио 

председник општине, Јован 

Репац и начелница Јужно-

банатског округа, Данијела 

Лончар. Након тога је одржан 

округли сто на којем су 

присутвовали и председник 

СО Пландиште Ендре Сабо, 

заменик председника, Горан 

Доневски, начелница Општинске управе, 

Александра Мак Одавић, представници 

осталих Јужнобанатских општина  као и 

представници једног броја задруга из општине 

Пландиште и шире. 

У вези са својим доласком у Пландиште, 

министар Кркобабић је рекао да је то посета у 

оквиру редовне радне активности обиласка 

Србије, односно Управних Округа и поводом 

отварања 10. Сајма привреде, пољопривреде и 

туризма и социјалног предузетништва у 

Пландишту. Такође је рекао да се са челним 

људима Округа разговарало о веома битним 

темама. 

- Наша идеја је да у овом Управном округу 

дефинишемо неке ствари које се тичу 

задругарства. Јужнобанатска села су била 

села која су увек имала задруге и имаће их 

поново. Хоћемо да дух задругарства који је 

поникао у Војводини, поново пробудимо. У овој 

години смо успели да дефинишемо 230 задруга. 

Јужнобанатски окуг је место где треба да 

буде у сваком месту по једна задруга - рекао је 

министар Кркобабић. 

Министар је такође рекао је на њима да 

покрену привредне активности и да ће у 

следећој години покушати, у сарадњи са 

локалним самоуправама Јужнобанатског округа 

које ће узети активно учешће, да формирају 

један број задруга. То значи да ће 

новоформиране задруге добити бесповратна 

средства, до 7,5 милиона динара за набавку 

опреме и машина, вишегодишњих засада и 

вишегодишњих стада. Што се тиче постојећих 

задруга, ту ће се издвојити до 15 милиона 

динара помоћи за набавку опреме. Помоћ 

локалних самоуправама је у пружању логистике 

у виду прилазних путева, инфраструктуре, 

водоводне и електро мреже што ће уједно бити 

њихово активно учешће да из буџета који су 

наменили за развој пољопривреде, усмере један 

део средстава за помоћ развоју задругарства. 

- Хоћемо задругаре, хоћемо кооперанте и 

хоћемо запослене у тим задругама, нагласио 

је Кркобабић.                      (наставак на стр.2) 

НАЧЕЛНИЦА ЈУЖНОБАНАТСКОГ 

ОКРУГА, ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР 

- Захваљујем Министру на посети и 

изражавам посебно задовољство што је 

посето баш општину Пландиште, рубну 

општину Округа, где је помоћ преко потребна. 

У разговорима које смо имали добила сам 

уверење и да ће се узети у обзир све што је 

битно за општину Пландиште али свакако и 

за комплетан Јужни Банат. У име свих 

локалних самоуправа Јужног Баната сам 

сигурна да ће овако започета сарадња бити 

добра и да ћемо се врло брзо срести и 

сумирати резултате и видети шта је од 

договореног извршено - изјавила је Данијела 

Лончар, Начелница Јужнобанатског управног 

округа. 
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(наставак са стр.1) 

Војводина, фабрика под отвореним небом 

Председник општине Пландиште, Јован Репац захвалио је Министру и 

Начелници Округа за посету Општини и рекао да су у заједничком разговору 

дефинисали будуће циљве општине која има фабрику под отвореним небом. 

Пољопривреда је приоритет општине Пландиште а суштина је да се мали 

произвођачи удруже у задруге и створе свој бренд по чему ће бити препознатљиви. 

Председник је такође рекао да је Општина дала у закуп државну земљу за 

вишегодишње засаде, за воће што значи полако али сигурно брендирање Општине. 

Битно је да Општина аплицира за бесповратна средства које дају Републичка и 

Покрајинска Влада јер има капацитете који свим заинтересованима могу да пруже 

комплетну информацију у вези са аплицирањем. 

- Могу да се похвалим да смо мултинационална средина, мултиетничка, 22 

нације и функционишемо као једна и помажемо једни другима. На заједничком 

задатку смо, да решимо проблеме наших пољопривредника јер нам је 

пољопривреда главна грана и главна тема у Пландишту и Војводини, рекао је 

Јован Репац.  

ИЗВЕШТАЈ СА 71. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕНА  

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

На дневном реду 71. седнице Општинског већа 

општине Планндиште којом је председавао председник 

општине Пландиште, Јован Репац, било је 6 тачака. 

После усвајања записника са 70. седнице, већници 

су прво утврдили Предлог Решења о одређивању доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти 

лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде 

о смрти. У оквиру ове тачке је речено да се одређује 

доктор медицине, др Немања Тасевски из Пландишта да 

стручно утврђује време и узрок смрти ван здравствене 

установе, односо Дома здравља и издаје потвду о смрти. 

Накнада за излазак на терен доктора је у износу од 2.000,00 

динара. 

Након тога већници су једногласно усвојили 

Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи Општине Пландиште. У оквиру ове 

тачке је речено да се најзначајније измене односе на 

Одлуку о матичним подручјима и на систематизацију 

послова за радно место Информатичар. 

На дневном реду 71. седнице Општинског већа био 

је Предлог Закључка о усвајању Друге измене и допуне 

Плана јавних набавки за 2018. годину која је предложена 

због нових набавки за: грађевински материјал и потребе 

Општинске управе, за израду пројектне документације за 

капелу у насељеном месту Велики Гај, за израду пројектне 

документације за тротоаре у насељеном месту Велика 

Греда, за израду пројектне документације за 

реконструкцију и адаптацију 3 зграде Општинске управе и 

паркинга, за набавку геодетских услуга и за поправке и 

текуће оджавање тротоара у насељеном месту Пландиште. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКРАЈИНА РЕГРЕСИРА ПРЕВОЗ  

ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У 2018. 

  

 Општина Пландиште је ових дана 

добила одговор са конкурса за регресирање 

превоза ученика средњих школа у 

међуградском  саобраћају за период јануар-

децембар 2018. године. 

 Конкурс је расписао Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине-националне 

заједнице. Општини Пландиште је на 

основу Конкурса додељено 3.392.000,00 

динара за регресирање превоза ученика 

средњих школа са територије АП 

Војводине. 

Планирана средства буџета АП 

Војводине распоређују се по критеријумима 

као што су:број ученика средњих школа са 

подручја општине који свакодневно путују 

од места становања до школе, релација 

путовања, степен развијености општине у 

АП Војводини и могућност финасирања из 

општинског буџета. Секретаријат потписује 

уговор о додели средстава са корисницима. 

 Пренос средстава за преузете 

обавезеуговору Секретаријата, реализоваће 

се у току године у складу са приливом 

средстава из буџета АП Војводине. Након 

потписивања уговора корисницима ће се 

пребацити средства за период јануар – јун 

2018. године. 
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У Недељи Црвеног крста, у четвртак, 10. 
маја, председник општине, Јован Репац, 
председник СО Пландиште, Ендре Сабо и заменик 
председника општине, Горан Доневски примили су 
делегацију волонтера ЦК 
Пландиште у саставу Марина 
Дрљача, Анастатија Тот, 
Јелена Брезичанин, Стефан и 
Лука Величковски. 

Дошли су у име свих 
волонтера како би се 
захвалили Општини која им је 
свих ових година финансијски 
помагала у реализацији 
бројних активности. Млади 
волонтери су желели да у 
Недељи Црвеног крста 
упознају функционере 
општине Пландиште са својим 
радом. Како кажу, желели да 
из свог угла, функционерима 
презентују шта они раде, да их 
увере да су увек уз секретара и 
јединог стручног сардника ЦК 
Пландиште, спремни да 
помогу кад год је то потребно. 
Осим тога, ови волонтери су 
увелико обучени да своје знање пренесу вршњацима 
и млађима од себе. За све време волонтирања и 

након бројних обука у ЦК-у, они су се и сами 
постају део предавачког тима ЦК Србије и ЦК 
Војводине. 

Марина и Анастасија су рекле да су 
Председника и његове 
најближе сараднике упознали 
са свим програмима и начином 
на који их ЦК Пландиште 
реализујие. Лука и Стефан су 
говорили, као учесници и 
инструктори, о раду у 
камповима који се одржавају 
код нас и у Републици Чешкој, 
где деца из општине 
Пландиште бесплатно одлазе 
на десет дана, једном годишње 
од 2005. године. 
 Волонтери су са осмехом 
на лицу напустили зграду 
Општине, задовољни јер су 
баш у Недељи ЦК били 
примљени на неформални 
начин и имали леп разговора 
са функционерима. На крају 
разговора са председницима и 
замеником волонтери су им 
упутили позив да се 29. маја 

одазову Акцији добровољног давања крви у 
Пландишту. 

У НЕДЕЉИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИМИО ВОЛОНТЕРЕ ЦК ПЛАНДИШТЕ 

* * *   ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   * * *   ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   * * * 

РЕНОВИРАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПРИ КРАЈУ 
Из Одељења за просторно планирање, 

урбанизам, грађевинарство, заштиту животне 
средине, комунално стамбене послове, инспе-
кцијеске послове и пољопривреду, од Милоша 
Манојловића, начелника и Горице Стефановић, 
комуналног инспектора сазнајемо да су радови на 
реновирању Дома здравља у Пландишту у самој 
завршници. Рок за завршетак је 21. мај. 

Захваљујући средствима у износу од 45 
милиона динара која су добијена од Канцеларије за 
управљање јавним улагањима Владе Републике 
Србије, за комплетно реновирање Дома здравља у 
Пландишту који откако је сазидан ниједном није 
реновиран. Од добијених средстава урађена је 
замена кровног покривача, фасада зграде, топлотна 
изолација, унутрашња столарија, подне облоге, 
санитарија, све инсталације и санитарни чвор за 

особе са посебним потребама. Крило Дома где је 
смештена ординација педијатрије је сада је урађено 
по оригиналном пројекту, са два улаза за децу, 
односно улаз и излаз за децу са гелендерима и 
прилазом за колаица. Након овог реновирања, по 
речима начелника одељења, Милоша Манојловића, 
Дома здравља у Пландипшту је сигурно обезбеђен 
за наредних 20 година. 
 - Од прошле године, у општини Пландиште 
ово је други по величини пројекат који је 
комплетно финасирала Канцеларија за управљање 
јавним улагаљима. Прво школа у Пландишту а 
сада и Дом здравља али ни то није све, предстоји 
реновирање школе у Маргити и Великом Гају и 
објекта Дома за душевно о болела лица у Старом 
Лецу - рекао је Манојловић. 

*** 
У другој недељи маја расписана је Јавна 

набака за израду пројектно-техничке документације 
за изградњу пречистача воде за пиће у Пландишту. 
Општина је за добијање средстава за ове радове 
конкурисала код Министарства привреде. Пројекат 
је у вредности од око 2 милиона динара. Из овог 
Одељења истичу значај овог пречистача. 

*** 
Општинска управа општине Пландиште, 

тачније ово Одељење је ангажовано и на озакоњењу 
канализационе мреже. По речима представника овог 
Одељења, канализациона мрежа чим се озакони, 
предаће се ЈП „Полет“ Пландиште. Решава се 
проблем одвођења отпадних вода. Легализацијом 
канализације омогућиће свим грађанима на легално 
прикључење на канализациону мрежу. Очекивани 
рок за легализацију канализације јесте око 3 месеца, 
до краја августа. 
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ЗА ТУРИСТИЧКУ ПРОМОЦИЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

„ПЛАНАДИЈУМ“ 

ОДРЖАН 10. САЈАМ ПРИВРЕДЕ, ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА  

 У Пландишту је одржан 10. Пландиштански 
сајам привреде, пољопривреде и туризма и 4. Сајам 
социјаног предузетништва. И ове године, Сајам је 
оджан под покровитељством Општине Пландиште. 

Сајам је званично отворио Милан 
Кркобабић, министар без портфеља у Влади 
Републике Србије задужен за регионални развој и 
координацију рада јавних предузећа. Кркобабић је 
том приликом упутио подршку организацији Сајма 
и говорио о значају задругарства које је будућност 
малих и привредника које Влада и финансијски 
подржава. И ове године на отварању јубиларног 
Сајма били су и представници Покрајинског 
секретаријата за привреду и туризам, Павле 
Почуч, помоћник покрајинског секреатара за 
привреду и туризам у Влади АП Војводине који је 
том приликом рекао да су на Сајаму у Пландишту 
изложени лепи производи и да Покрајинска Влада и 
ресорни Секретаријат подржавају сајамске 
манифестација на којима се промовише и 
афирмише привреда, туризам и традиција 
Покрајинска Влада и Покрајински секретаријат, 
такође су препознали и подржавају и социјално 
предузетништво које је, такође тема Сајма у 
Пландишту. 
 У име општине Пландиште, на отварању 
Сајма је био Горан Доневски, заменик 

председника општине Пландиште. 
  Председник Удружења „Планадијум“, Горан 
Микулић је у вези са 10. Сајмом пољопривреде, 
привреде и туризма и 4. Сајмом социјалног 
предузетништва изјавио да у средини као што је 
Пландиште, не могу да направе специјализоване 
сајмове, обзиром да је Пландиште мало па је и ове 

године све стављено под један кров. Акценат је 
стављен, поред  редовних излагача, на социјално 
предузетништво. Микулић је рекао да је су ове 
године, на Сајму у Пландишту били присутни и 
представници из неколико земаља из окружења и 
да су склопљени послови вредни неколико 
милиона. 

На Сајам су дошли представници 
Привредне коморе Србије и Развојног фондра АП 
Војводине који су заинтересованим излагачима 
представили своје програме и довели предаваче на 
тему воћарске производње. 
 Поред Удружења и Актива жена, из општине 
Пландиште су на Сајму излагали и произвођачи 
вина од вишње са медом, Срђан и Никола 
Тодоровски и Moмчило Ћалић који узгаја чичоку 
и бамију а била је са својим производима присутна 
и Вера Селаковић, представници Дома за 
душевно оболела лица „1. Октобар“ Стари Лец, 
Школа за основно и средње образовање „Мара 
Мандић“ из Панчева и други. И ове године, као и 
ранијих, на Сајму су могли да се дегустирају и 
производи Soyafooda из Локава.   Г.Р. 
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 У оквиру реализације пројекта 
прекограничне сарадње Румунија - Република 
Србија „Заједно за инклузивну заједницу“ РОРС 
17, основне школе из општина Пландиште треба 
да реализују и заједничке активности са школама 
из Банлока и Ливада у Румунији. 

 Једна од активности која је у априлу 
реализована било је учешће на манифестацији 

„Бал пролећа“ који већ скоро десетак година 
организују ученици уз помоћ наставника и школе 
„Ангел Салињи“ из Банлока. Позив за учешће је 
стигао од директорице школе, Клаудије Биланин. 
Био је то пример добре праксе који лако може да 
се преузме или буде модел за нешто слично и у 
некој од школа из општине Пландиште. Овога 
пута, општину Пландиште су у оквиру програма 
представљали ученици ОШ „Доситеј Обрадовић“ 
одељење у Маргити који су не само чланови 
школске фоклорне групе већ и КУД-а „Дукати“ 
из Маргите. Они су се бројној публици и својим 
вршњацима представили са 2 кореографије, једна 
су „Игре из румунског дела Банат“ а дуга, „Игре из 
Владичиног Хана“. Госте из Маргите, публика је 
сјајно подржала и наградила највећим аплаузом. 
 Традиција Бала пролећа у Банлоку јесте и 
наступ ученика осмих разреда у више дисциплина, 
певање, модеран плес, рецитовање. Комплетан 
програм био је праћен од стране жирија који су 
чинили директорица школе, професори, бивши 
ученици школе и неко од виђенијих суграђана. На 
крају је жири изабрао и принцезу и принца и 
краљицу и краља Бала.  

АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА „ЗАЈЕДНО ЗА ИНКЛУЗИВНУ ЗАЈЕДНИЦУ „РОРС 17 

НА БАЛУ ПРОЛЕЋА У БАНКОЛКУ 

Г.Р. 

ВЕЛИКИ ДАН ЗА РУМУНСКУ ПРАВОСЛАВНУ ЦРКВУ У БАРИЦАМА 

ОСВЕЋЕЊЕ ЦРКВЕ ПРВИ ПУТ ОД КАКО ПОСТОЈИ  

 Недеља, 6. мај 2018. године за Румунску православну 
цркву у Барицама остаће записана златним словима и 
упамћена као највећи догађај значајан за цркву. После 186 
година од завршетка градње, храм Светих Архангела 
Михаила и Гаврила у Барицама био је освећен. Након 
Службе освећења у храму је одржана Света Архијерјска 
Литургија коју је служио Његово Преосвештенство Силуан, 
Епископ Румунске Православне Епархије у Мађарској и 
Администратор Епархије Дакија Феликс заједно са 
свештенством. 

- Данашњи догађај тешко може бити описан речима. 
То је духовна радост и захваљујемо добром Богу што смо 
доживели данашњи дан. Иако су наши преци изгрдили нашу 
цркву, нису имали прилику да се радују њеном освећењу. 
Сви верници и парохијани из Барица данас су доживели велику срећу, присутвовали су нечему 

величанственом јединственом животу, освећењу месног храма. 
И мислим да ће емоције и осећања која су доживели, патити док 
су живи - рекао је поводом Освећења цркве, месни парој 
протопоп, Трајан Гилезан. У саслужењу Свете Архијерејсе 
Литургије поред Преосвећеног Силуана, учествовали су 
свештеник викар Емануел Тапалага, протопоп Георге Јанаеш, 
протопоп, Флоренцију Јанеш, свештеник Георге Ковач од 
Ченада из Румуније,свештеник Кристијан Бабуц и свештеник, 
Аурел Страина. Овом светом чину присутвовали су бројни 
парохијани и гости међу којима су били и функционери 
општине Пландиште, Ендре Сабо, председник СО Пландиште и 
Горан Доневски, заменик председника општине Пландиште. 
Црква је тога дана била испуњена радошћу и срећом.  Г.Р. 

ПОРУКА ПРЕОСВЕЋЕНОГ СИЛУАНА 
Радујемо се да је данас драги Бог одредио, неколико стотина година након што је изграђена, да види пуну цркву и 
верника и парохијана и  мислим да је ово најважнија порука коју данас шаљемо својим молитвама. Очување 
традиција православља које наша црква брижно чува толико векова. Веома је важно да се ова порука вере пренесе 
на млађе генерације, јер је данас у препуној цркви, више било верника треће доби и средње генерације. Порука за 
све парохијане из Барица, ма где они боравили и били, да не забораве своју веру и да се редовно враћају на своја 
родна огњишта, рекао је Преосвећени Силуан, Епископ Румунске Православне Епархије у Мађарској и 
Администратор Дакије Феликс. 
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ЕУ подршка Националној служби за запошљавање – ИПА 2013 

 Пројекат „Подршка програму запошљавања 
Националне службе за запошљавања (НСЗ)“ је 
директни грант додељен НСЗ из фонда ЕУ – ИПА 
2013. Вредност пројекта је 5 милиона евра, од 
чега је 4,5 милиона донација ЕУ, а 500.000 евра је 
обезбеђено из националног буџета. Трајање 
пројекта је 24 месеца (2018-2020). Пројекат је 
намењен теже запошљивим лицима са евиденције 
НСЗ.  
 Општи циљ пројекта је да допринесе 
ефикасном и ефективном усклађивању понуде и 
потражње на тржишту рада и општем 
функционисању тржишта рада. 
 Програм запошљавања НСЗ, који се састоји 
од 4 активне мере политике запошљавања 
обухваћене пројектом, подржан је кроз доделу 
директног гранта. Следеће активности треба да 
буду спроведене и финансиране из средстава 
директног гранта ИПА 2013: Обуке на захтев 
послодав(а)ца, Субвенције за отварање нових 
радних места, Субвенције за самозапошљавање и 
Обуке за потребе тржишта рада. 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА  

 Укључивање најмање 800 лица у обуке на 
захтев послодавца; Отварање најмање 1000 нових 
радних места на основу доделе субвенција за ново 
запошљавање; Укључивање најмање 1050 лица у 
програм самозапошљавања и Укључивање 
најмање 175 лица у обуке за потребе тржишта 
рада. 

 Поред пројекта директног гранта, у току је и 
спровођење пројекта “Техничка помоћ за изградњу 
капацитета у политици запошљавања“ који је 
такође финансиран из фонда ЕУ – ИПА 2013. 
Вредност пројекта је 1,8 милиона евра. Трајање 
пројекта је 24 месеца (2017-2019). 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА  

ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ 

Утврђен јаз између постојећих и 
потребних вештина и предузете мере на његовом 
смањивању и унапређен квалитет програма обука 
НСЗ; Унапређен процес организације обука у 
НСЗ; Унапређене услуге и мере запошљавања за 

особе са инвалидитетом (ОСИ) које реализује 
НСЗ;  Унапређен квалитет професионалне 
рехабилитације и стручног оспособљавања у 
предузећима за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање ОСИ и Пружена техничка помоћ 
НСЗ и Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања (МРЗБСП) за 
делотворно спровођење и праћење директног 
гранта ИПА 2013 за НСЗ. 

 
ИНФОРМАЦИЈА О ОБЈАВИ ЈАВНИХ 

ПОЗИВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
НА ПРОЈЕКТУ 

 
 Jавни позиви за активности намењени теже 
запошљивим лицима са евиденције НСЗ, у 
оквиру пројекта “Подршка програму запошљавања 
Националне службе за запошљавање (НСЗ)” – 
ИПА 2013, објављени су11.04.2018. годинеи то: 
  
Јавни позив за учешће у финансирању програма 

обуке на захтев послодавца у 2018. години – 
ИПА 2013,који је отворен до 11.09.2018. године. 

 
Циљне групе: млади до 30 година, дугорочно 
незапослени, вишкови, старији од 50 година, 
незапослени са ниским/без квалификација, радно 
способни корисници новчане социјалне помоћи, 
Роми и остала теже запошљива лица у складу са 
НАПЗ-ом. 
 
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције 

за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на 

новоотвореним радним местима у 2018. години - 
ИПА 2013,који је отворен до 11.06.2018.године. 

 
Циљне групе: вишкови запослених и дугорочно 
незапослени. 
 
Јавни позив незапосленима за доделу субвенције 

за самозапошљавање у 2018. години - ИПА 
2013,који је отворендо 11.06.2018. године. 

 
Циљне групе: млади до 30 година и вишкови 
запослених. 
 

 Текстови објављених јавних позива садрже 
детаљне информације о датом програму, висини 
износа средстава, дужини трајања, условима 
учешћа, документацији која се прилаже уз захтев 
за учешће у програму, о правима и обавезама 
корисника, роковима за 
подношење захтева и 
доношење одлуке и друге 
информације. Потребни 
обрасци и пратећа доку-
ментација налазе се на сајту 
www.nsz.gov.rs, а  могу се 
преузети и у најближој 
филијали Националне 
службе. 

http://www.nsz.gov.rs
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ИЗ РАДА КОЦ-а “ВУК КАРАЏИЋ” 

ПЛАНДИШТЕ 
 

ДЕЧИЈА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 

БАЊАЛУЧКИХ СТУДЕНАТА 

Крајем априла сали биоскопа у 

Пландишту одиграна дечија представа под 

називом "Балет за нилске коње” у извођењу 

позоришне трупе “Магија” која је сачињена од 

студената IV године глуме на Академији 

уметности у Бањалуци и студената позоришне 

режије са исте Академије, по тексту Владимира 

Ђорђевића, а у режији Драгане Ђедовић.  

Госте из Бањалуке дочели су директор 

КОЦ-а "Вук Караџић" Пландиште Мирослав 

Петровић и председник УО  КОЦ-а "Вук 

Караџић" Пландиште, Дејан Симоновски. 

САРАДЊА ТРИ КУЛТУРНА ЦЕНТРА 

 

У понедељак 07.05.2018. године у 

просторијама Центра за културу општине 

Алибунар у Алибунару одржан је састанак 

директора централних установа за културу три 

јужнобанатске општине: Ковина, Пландишта и 

Алибунара. На састанку су се Миливој Грчић 

(директор Центра за културу Ковин), Мирослав 

Петровић (директор Културно образовног центра 

„Вук Караџић“ из Пландишта) и Оливера 

Цицовић Благојевић, директор Центра за 

културу општине Алибунар договорили о будућој 

сарадњи на професионалном плану како би 

обогатили културне садржаје у својим 

заједницама. Основна идеја је била да сваки 

Културни центар презентује шта све може да 

понуди од квалитетних културних садржаја из 

сопствене средине другим локалним заједницама, 

које би затим исказале потребе за њима 

занимљивим програмима. Иначе, сарадња 

поменута три Културна центра датира годинама 

уназад а преко Банатског ликовног салона и 

Зонске Смотре ликовних уметника аматера које се 

одржавају у Пландишту. 

„МУШКЕ СТВАРИ“ НА СЦЕНИ У 

ПЛАНДИШТУ 

Представа "Мушке ствари", у извођењу 

Југослава Крајнова и Сање Ристић Крајнов, а у 

режији Душана Петровића, одиграће се 

25.05.2018. године у сали биоскопа у Пландишту 

са почетком у 19:30ч. Цена карте: 150 дин. 

ДОБРО ДОШЛИ !!!         М.П. 

Први који су ове године 
отворили сезону прославе завршетка 
основе школе је Генерација која је 
основну школу “Доситеј Обрадовић“ 
у Пландишту завршила школске 
1962/63. године. Сусрет генерације 
био је, по традицији у школи где су 
кратко евоцирали успомене на 
далеке школске дане и бројне 
догодовштине. Нису заборавили ни 
другаре који су их у периоду од 
последњег сусрта заувек напустили 
па су отишли на гробље да им одају 
пошту и положе цвеће. 

Направљена је и заједничка 

фотографија за успомену али и да констатују да се, 

скоро ништа нису променили. И заиста, сви су 

сурети школских другара исти. Препознавање 

после дужег времена, срдачан загрљај и покоја 

примедба јер још увек нису добијене слике са 

последњег сусрета а ево већ је нови ту. За 

окупљање генерације која је прославила 55 година 

мале матуре и у међувремену стекла разна звања, и 

ове године је био „кривац“ Марко Јовановски. Са 

њима је био и њихов учитељ, Душко Цветић, што 

је све искрено и много обрадовало. Одлично 

држећа Генерација која је прославила 55 година од 

завршетка основне школе, дружење до касно у ноћ 

је наставила на другом месту, уз музику и игру и 

таман толко приче колико је стало за ту ноћ. 

                Г.Р. 

СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПЛАНДИШТАНСКИХ ОСНОВАЦА 

ПРОСЛАВА 55 ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
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Ових дана Пландиште и Општинска управа 
Пландишта поноси су на велики спортски успех 
Страхиње Брекића који је на Државном 
такмичењу које је одржано крајем априла у 
Обреновцу постао вицешампион у рвању, 
слододним стилом у категорији до 97 килограма. 

Страхиња је дипломирани правник и ради у 
Општини Пландиште. Члан је Рвачког клуба „Нови 
Сад“ од 2013. године. Овим борилачким спортом 
почео је да се бави након што је гледао борбе 
највећег рвача у свету, Руса Александра Карељина, 
пре 5 година. Неочекивано је заволео овај спорт и 
пожелео да се и сам бави рвањем. Било је то велико 
изненађење за многе који га спознају па и за његову 
породицу, пошто је до тада Страхиња тренирао 
фудбал и био члан више клубова, ФК „Слога“ 
Пландиште, ФК „Алибунар“ и ФК „Index“ из Новог 
Сада. 

Рвањем је почео да се бави при крају 
студија, у 22-ој години и то уз подршку Зорана 
Мајкића, тренера Карате клуба „Агробанат“ 
Пландиште који је констатовао да има све 
предиспозиције за бављење овим борилачким 
спортом. Све је почело у Рвачком клубу „Нови 
Сад“ где су га дочекали и прихватили тренер, 
Валдемар Штајер и главни тренер, Александар 
Јованчевић, вишеструки прваци државе у рвању и 
велики стручњаци. Они су га и научили основама и 
свему осталом што би један рвач требало да зна о 
овом спорту. Ннакон завршетка студија Страхиња 
се вратио у Пландиште где је засновао породицу. 
Иако далеко од клуба, са новим обавезама, 
Страхиња не одустаје од рвања, напротив. Како 
каже, желео је да провери себе и свје домете, може 
ли да постане врхунски спортиста и ван клуба? 
Ових дана је доказао да може. Све је могуће  када 
постоји велика жеља, када је изузетна дисциплина 
како у тренирању тако и у начину исхране и стилу 
живота. И све постиже, да буде савестан на послу, 
да се након тога бави воћарством, да увече редовно 
тренира и наравно, да притом не запостави 
породицу, двоипомесечног сина Луку и супругу 
Јасмину. 

Страхиња захваљује на подршци својој 
породици, тренерима ,Рвачком клубу „Нови Сад“, 
момцима са којима тренира у Пландишту, а 
посебно Зорану Мајкићу који га је припремао за 
ово првенство и који му је омогућио да 
свакодневно тренира у просторијама Карате клуба 
у Пландишту. 

До финала Државног такмичења у 
Обреновцу ове године је имао 4 борбе против 
изузетних такмичара које је завршавао „тушем“, 
све за мање од једног  минута. У петој борби, мала 
непажња донела му је сребрну медаљу. За 
Страхињу она сија као злато и велики је подстрек 
да даљи рад и оне успехе. 

       Г.Р. 

НА ОВОГОДИШЊЕМ ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ У РВАЊУ СЛОБОДНИМ СТИЛОМ 

СТРАХИЊА БРЕКИЋ, ВИЦЕШАМПИОН У КАТЕГОРИЈИ ДО 97 КИЛОГРАМА 

 Такмичар карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште Величковски Стефан, 

наступио је у оквиру репрезентације Војводине на међународном турниру у Бихаћу 

– Република Босна и Херцеговина који је одржан у суботу 05.05.2018. године. У 

конкуренцији млађих сениора Стефан је имао одличне наступе и освојио треће 

место, што је потврда великог квалитета овог такмичара, такође наставак низа 

успешних резултата које овај такмичар константно постиже. 

 Након завршетка овог такмичења, настављају се интензивне припреме за 

школску олимпијаду на нивоу Војводине, као и за предстојећи Куп Србије који 

очекује такмичаре карате клуба.                       

             Т р е н е р 

                      Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ 

                          Мајкић Зоран с.р. 

СТЕФАН ТРЕЋИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ 


