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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

АКТУЕЛНО

МИНИСТАР ЂОРЂЕВИЋ ПОСЕТИО ПЛАНДИШТЕ

У
среду,
20.02.2019.
Министар за рад, запошљвање,
борачка и социјална питања,
Зоран Ђорђевић заједно са
помоћницом, Биљаном Барошевић у сектору за заштиту особа
са инвалидитетом био је у
званичној
посети
општини
Пландиште. Ово је друга званична
посета министра Ђорђевића у
овом мандату. Министра је прво
примио
председник
општине
Пландиште, Јован Репац са
најближим сарадницима, замеником Гораном Доневски, председником СО Пландиште, Ендре
Сабом, начелницом Општинске управе, Александром Одавић Мак и директорицом Центра за
социјани рад општине Пландиште, Ђурђевком Тафра. Министар Ђорђевић је био упознат са
начином и могућностима рада Центра, као и са потребама у решевању проблема особа које су у
стању социјалне заштите. Председник Општине Пландиште је говорио о планираним
активностима Општине у 2019. години из области запошљавања, борачких и социјалних питања и
социјалне заштите становништва. Након тога, минстар Ђорђевић је у пратњи домаћина имао
сусрет са члановима Удружења инвалида рада општине Пландиште где је говорио о ангажовању
Министараства на побољшању положаја и услова живота пензионера и инвалида рада, о већем
буџету Министараства и могућности на помогну и
подрже већи број пројекта из области социјалне
заштите у овој години. Председница Удружења,
Славица Цветићанин је упознала министра
Ђорђевића
и
помоћницу
Барошевић
са
активностима које су у њиховом годишњем
прогаму и плану рада, потребама инвалида, пре
свега за једним простором у којем би се
одржавале њихове радионице.

наставак на стр. 2.

“ДОВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА СПАС ЗА ПЛАНДИШТЕ” - Министар Ђорђевић

„Данашњу посету Пландишту завршавамо са посетом Општинском удружењу инвалида рада
који су део Савеза инвалида рада Војводине. Био је врло занимљив разговор са инвалидима рада и мислим
да заједничким снагама можемо и Општина и ми доста да помогнемо у њиховом раду. С'обзиром да смо
ми ове године као једну од политика Министарства према удужењима инвалида јесте и политика да им
помогнемо у смештају њиховом. Имамо информације да су они, понекад у неадеквватним просторијама,
некада имају мале просторије седишта а имамо информације на их најчешће немају. У овом случају,
договорили смо се да заједно са Општином направимо једну победничку комбинацију, да Општина
додели просторију а да ће Министарство након тога, у складу са потребама инвалида рада, потпуно да
је опреми и да поред тога добију рачунаре. Мислим да Удружење инвалида рада општине Пландиште,
које се својим радом доста залаже, има велики број чланова и заслужује тако нешто. То је само једна од
ствари о којима смо разговарали, остало смо договорили са Општином како можемо у другим
сегментима да радимо. Тешња сарадња преко Центара за социјални рад, такође и оно што је наш
председник најавио, отварање нових радних места и креирање, довлачење инвеститора што мислим да
ће бити спас за Пландиште. Почаствован сам што сам данас у Пландишту добио похвалу коју морам
председнику, Александру Вучићу да пренесем, да су инвалиди рада јако захвални на његовој посвећености
управо овој популацији и кажу да се никада није десило да један председник организује пријем, као што је
био 2017. године 4. децембра поводом Дана особа са инвалидитетом и да је то њима много значило и
позивају га да и ове године обележе тај дан јер ће њима то много значити.“

наставак са стр. 1. –

За ових 20 година
колико сам председница Удружења инвалида
рада општине Пландиште, једино смо од
председника Александра Вучића, ми,
инвалиди добили позив да дођемо на
свећаност коју је председник приредио
поводом Дана инвалида у Палати Србије на
Новом Београду. Ми, инвалиди смо му
неизмерно захвални на томе и очекујемо да

„ПУНА ПОДРШКА АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ” - Јован Репац
- Захваљујем господину Ђорђевићу, министру што је
дошао код нас. Он трећи пут обилази општину Пландиште и
предњачи, свакако у посетама свих министара. Разговарали
смо на тему, како да побољшамо сам живот и животни
стандард наших грађана. У ове разговоре је био укључен и
Центар за социјални рад. Изнели смо податке којима
располажемо. Јако добре ствари смо договорили за идући
период, то ћете и сами видети. Након тога дошли смо у
посету Удружењу инвалида рада општине Пландиште које је
дало пуну подршку нашем министру и председнику,
Александру Вучићу. Заиста су инвалиди рада презадовољни
што је неко, после толико година погледао на њих, што их је
примио председник Вучић на Новом Београду и желео да их
угости и каже будуће кораке како ће их помагати. Наравно,
причало си и о повећању пензија које би требало да се види до
краја године, тако да и ми, као мала општина Пландиште,
имамо велику шансу за напредак и бољитак као и сами
грађани због којих смо и ми овде – рекао је председник
Општине, Јован Репац.

то организује иове године, јер на много значи
- рекла је том приликом председница
Удружења
инвалида
рада
општине
Пландиште која је такође, истакла и изузетно
добру сарадњу и подршку Локалне
самоуправе.
На крају разговора са инвалидима
рада општине Пландиште, постигнут је
договор да општина Пландиште обезбеди
адекватан простор који ће Министарство
комплетно да уреди и опреми техничком
опремом за потребе Удружења.

Г.Р.

ИЗВЕШТАЈ СА 98. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОВУ ГОДИНУ

Последња 98. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је 18.02.2019. Седницом је
председавао председник Општине, Јован Репац. Чланови Општинског већа општине Пландиште су након
усвајања записника са 97. седнице прво разматрали и усвојили Локални акциони план запошљавања
општине Пландиште за 2019. годину. У оквиру ове тачке је речено да је општи циљ политике
запошљавања на подручју општине Пландиште повећање запослености и подстицање запошљавања и
социјалног укључивања теже запошљивих лица и унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски
капитал. У 2019. години организоваће се јавни радови у области социјлне заштите и хуманитарног рада,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у 2019.
години. Акционим планом је предвиђено запошљавање 24 лица по основу јавних радова и 2 лица по
основу програма стручне праксе, 1 лице са средњом стручном спремом и 1 лице са високом стручном
спремом. Средства за запошљавање обезбеђена су 50% из буџета општине Пландиште и 50% из буџета
Републике Србије. Након тога већници су усвојили Предлог конкурса за доделу новчаних награда
најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019. годину. Конкурс је
постављен на сајту општине Пландиште. Претпослења и последња тачка су Захтеви и молбе грађана и
других правних лица и текућа питања.
ИЗ РАДА ОШТИНСКЕ УПРАВЕ

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ ФАКУЛТЕТА

На једној од последњих седници Општинског већа општине Пландиште већници су једногласно донели одлуку
о расписивању Конкурса за доделу новчане помоћи студентима из општине Пландиште који су у школској
2018/2019. уписали прву годину факултета а нису конкурисали за средства на првом конкурсу који је објављен
прошле године. На прелиминарној листи студента који су испунили услове конкурса су: Атила Липтак из
Хајдучице, студент Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, Стефан Марић из Старог Леца, студент
Пољопривредног факултета у Новом Саду, Зорана Радуловић Иванић из Купиника, студент Високе техничке
школе струковних студија Зрењанин, Александар Ковач из Старог Леца, студент Високе школе електротехнике и
рачунарства струковних студија Београд, Александра Батиновић из Пландишта, студент Високе здравствене школе
струковних студија Београд, Вук Нешковић из Банатског Соколца, студент Високе грађевинско-геодетске школе
струковних студија Београд и Атила Форго из Јерменоваца, студент Високе техничке школе струковних студија
Нови Сад.
СТРАНА 2

ВЛАДА ВОЈВОДИНЕ ОДОБРИЛА ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА ПЛАНДИШТУ

Општини Пландиште одобрено је 36.3 милиона динара за санацију водоводне мреже и 39.9
милиона динара за развој туризма. Да подсетимо, од 119 градова и општина, Општина Пландиште је по
ефикасности управљањем јавним финансијама рангирана на 8. место од стране Државне ревизорске
институције, која је контролисала финансије локалних самоуправа у протекле четири године. Ова
награда представља пример добре праксе за ефикасно управљање јавним финансијама. До тако високог
места Пландиште је дошло захваљујући пројекту „Унапређење ревизије на локалном нивоу за
ефикасније управљање јавним финансијама“ које спроводи Програм Уједињених нација за развој
(УНДП), уз подршку Швајцарске владе. Смисао пројекта огледао се у истраживању на тему „Анализа
процене јавних финансија на локалном нивоу и креирање ранг-листа јединица локалних самоуправа“.
Средства која су нам обезбеђена поменутим уговорима у многоме ће помоћи инфраструктурном развоју
општине Пландиште и подизању квалитета живота наших грађана, рекао је председник општине
Пландиште Јован Репац.
(преузето са http://www.plandisteonline.com)

АКТИВОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ

ВЕЖБЕ ЕВАКУАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ И ВИШИХ РАЗРЕДА

У оквиру Програма “Ефикасан одговор
Црвеног крста на несреће – јачање капацитета
локалне заједнице за смањене ризика и последица
од елементарних непогода и других типова
несреће”, који Црвени крст Пландиште реализује
од октобра 2018.године у сарадњи са ОШ “Доситеј
Обрадовић” Пландиште и ОШ “Јован Стерија
Поповић” Велика Греда, до сада су спроведене све
планиране активности са ученицима 3. и 4. разреда
и са сваком групом су млади волонтери Црвеног

крста реализовали по 16 радионица.
Пленарна предавања и практична вежба
евакуације у ОШ “Доситеј Обрадовић” Пландиште
одржана су 14.02.2019. године, у времену од 8 до
13 часова.Сви ученици од 1. до 8. разреда су
поменутог дана имали кратко предавање у сали
биоскопа на тему “Позив хитним службама,
евакуација и комуникација”, које је држао
координатор програма Димитрије Ангеловски, а
након тога су у просторијама школе прошли кроз
четири едукативне радионице: 1.Климатске
промене и удари муња, 2. Пожари, 3. Земљотрес и
4. Поплаве и безбедност на води.

разреда, а у реализацији истих учествовало је 19
младих волонтера. Предавања о понашању
приликом евакуације и извођење практичних
вежби евакуације су поред волонтера Црвеног
крста реализовали и просветни радници нижих
разреда. Практичне вежбе евакуације реализоване
су посебно за ученике нижих, а посебно за ученике
виших разреда, а у њиховој припреми и извођењу
учествовали су и припадници Ватрогасне јединице
Пландиште чија је помоћ била изузетно драгоцена,
а најмлађима и најзанимљивија.
Свим
поменутим
активностима
присуствовали су представник сектора за ванредне
ситуације Зоран Брдар и члан Штаба за ванредне
саитуације општине Пландиште Драгослав
Аврамовић.

Треба истаћи да су све поменуте
активностиуспешно реализованезахваљујући јако
доброј сарадњи са основном школом “Доситеј
Обрадовић” Пландиште, подршци и ангажовању
Ватрогасне јединице Пландиште и помоћи коју су
пружили Културни центар Пландиште и
Канцеларије за младе општине Пландиште.
Културни центар Пландиште је уступио салу
биоскопа за пленарно предавање и озвучење, а
Канцеларија за младе техничку подршку
(дигитални апарат и камеру којима су млади
волонтери Црвеног крста сачинили фото и видео
документацију).
МИР

Пленарним предавањима и реализованим
едукативним радионицама обухваћено је 114
ученика нижих разреда и 180 ученика виших
СТРАНА 3

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 3. Одлуке о додели
новчаних награда најбољим студентима са територије општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2016),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној
18.02.2019. године, расписује
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА
НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Расписује се конкурс за доделу новчаних награда најбољим
студентима са подручја општине Пландиште за школску 2018/2019
годину, са циљем подстицаја за постизање бољих резултата
студирања и развијања такмичарског духа.
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине
Пландиште за 2019. годину („Службени лист општине Пландиште“,
број 2 9 /2018) 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
СТРАНА 4

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),
• 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 (изјаву оверену код надлежног
органа (нотара) којом се потврђује да студент није у радном
односу, или уколико је лице пријављено на евиденцију
Националне службе за запошљавање – потврду НСЗ да је лице
незапослено).
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Конкурс је отворен до 15.03.2019. године.
V ПОСТУПАК
Кандидат за добијање новчане награде, подноси пријаву са
потребном конкурсном документацијом.
Пријаве са доказима о испуњавању услова предати или послати
на адресу: Општина Пландиште, Услужни центар - Писарница,
ул. Војводе Путника бр. 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 општине
Пландиште, у Канцеларији за младе.
Напомена
Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у
Општинској управи општине Пландиште на телефон 013/861-033.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 612-8/2019-III
Дана: 18.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПЛАНДИШТЕ
Јован Репац, мастер економиста с.р.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
број129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 38. Закона о
удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/2011-др.закони и 44/2018-др.закон),
члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник
РС”, бр. 16/2018), члана 59. Статута општине Пландиште ("Сл. лист општине
Пландиште", бр. 30/2018), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину
(„Сл.лист општине Пландиште“, број 29/2018), члана 3. Правилника о финансирању
програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва
на подручју општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 6/2014, 5/2015 и
36/2017), Председник општине Пландиште, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА
РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Општи циљ Конкурса је успостављање и унапређивање цивилног дијалога.
II
Основни услови Конкурса:
На конкурсу може да учествује Организација цивилног друштва чији су циљеви и
активности усмерен на остваривање јавног интереса:
- која је регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр.
51/09, 99/2011-др.закони), која је регистрована на територији општине Пландиште,
односно има седиште на територији општине Пландиште или огранак, и делују на
подручју општине Пландиште као општинске, међуопштинске или републичке
организације;
- која је директно одговорна за припрему и извођење програма;
- која је поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са Уговором
о реализовању програма/пројекта, уколико је била носилац програма/пројекта
претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације
програма/пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај
Агенцији за привредне регистре;
- која није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном
обављања делатности;
- која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања.
Предлог програма/пројекта:
- Мора бити у складу са циљем Конкурса
- Мора имати значајан и дуготрајан утицај на развој области дефинисане Конкурсом.
Организације цивилног друштва могу да учествују са годишњим програмом или
једним пројектом.
III
Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката Организација
цивилног друштва, из буџета општине Пландиште за 2019. годину, износи 3.350.000,00
динара и то:
• за активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културног
уметничког стваралаштва, истраживање, заштиту и коришћење културних добара и
подстицање међународне културне сарадње, Програм 13 – Развој културе ПА 0002 –
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, програмска класификација
1201-0002, функција 860, позиција 140, економска класификација 481 – Дотацијеподстицаји ОЦД (удружења-КУД) у износу од 1.300.000,00 динара;
• за активности унапређења система социјалне заштите који имају за циљ
успостављање, развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог
квалитета, заштиту права најугроженијих категорија становништва и повећање
компетенција професионалаца унутар система социјалне заштите, за активности
пензионерских и синдикалних организација заштите и за активности које имају за циљ
промовисања људских и мањинских права, Програм 11–Социјална и дечија заштита,
ПА 0003 Дневне услуге у заједници, програмска класификација 0901-0003, функција
090, позиција 122, економска класификација 481 – Дотације-подстицаји ОЦД
(удружења) у износу од 1.000.000,00 динара;
• за активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање
запослености, које имају за циљ промоцију могућности и предности улагања и
инвестирања у општини, едукацију незапослених и сл., Програм 3 - Локални
економски развој, ПА 0003 Подршка економском развоју и промоцији
предузетништва, програмска класификација 1501-0003, функција 410, позиција 87,
економска класификација 481 – Дотације-подстицаји ОЦД (удружења) у износу од
100.000,00 динара;
• за активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање општине
и дефинисање туристичког производа, Програм 4 – Развој туризма ПА 0001
Управљање развојем туризма, програмска класификација 1502-0001, функција 473,
позиција 88, економска класификација 481 Дотације- подстицаји удружења ОЦД за
развој туризма у износу од 500.000,00 динара;
• за активности које имају за циљ заштиту и очување животне средине, Програм 6 –
заштита животне средине, ПА 0001 – Управљање заштитом животне средине,
програмска класификација 0401-0001, функција 560, позиција 97, економска
класификација 481 – Дотације-подстицаји ОЦД (удружења) у износу од 200.000,00
динара;
• за активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског
активизма и волонтеризма, Програм 14 – Развој спорта и омладине ПА 0005 –
Спровођење омладинске политике, програмска класификација 1301-0005, функција
160, позиција 153, економска класификација 481 Дотација –подршка омладинским
организацијама ОЦД (удружења) у износу од 250.000,00 динара.
IV
Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до
31.12.2019. године.
Пројекти/програми се морају реализовати претежно на територији општине Пландиште.
V
Пријава на Конкурс подноси се на посебном обрасцу, који чини саставни део
конкурсне документације.
Предлагач пројекта/програма обавезан је да достави следећу документацију:

- Пријавни образац 1 (ОЦД)
- Образац 2 (ОЦД) за писање предлога пројеката
- Образац 3 (ОЦД) табеларни преглед буџета пројекта
- Образац 4 (ОЦД) наративни извештај*
- Образац 5 (ОЦД) захтев за средства **
- Образац 6 (ОЦД) финансијски извештај***
* Образац 4 (ОЦД) наративни извештај-доставља се приликом подношења кварталних и
завршног извештаја.
** Образац 5 (ОЦД) подноси се за преостала средства.
*** Образац 6 (ОЦД) финансијски извештај доставља се приликом подношења
кварталних и завршног извештаја.
Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет презентације
општине Пландиште (www.opstina-plandiste.rs/konkursi).
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА“, на адресу Општинска управа Општине
Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште, поштом или лично у
Услужном центру општине Пландиште (пријемна канцеларија у дворишној згради
општине).
ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ОБЛАСТ ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВА ПОДНОСИ.
Додатне информације у вези Јавног конкурса могу се добити на телефон број
013/861 033.
VI
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране.
• Под неблаговременим пријавама, сматрају се пријаве:
пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.
• Под недопуштеним пријавама, сматрају се пријаве:
које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису предвиђени Конкурсом, односно
оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене.
• Под неразумљивим и непотуним пријавама, сматрају се пријаве:
-које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, ако
недостатак није отклоњен ни у накнадном року;
-које нису поднете на одговарајућем обрасцу;
-без одговарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна који је издала и оверила банка;
-које садрже неразумљиве и нечитке податке.
Рок за подношење пријава је од 08.02.2019.године до 08.03.2019.године.
VII
Предложени програм / пројекат требало би да у погледу квалитета, садржине и
природе испуњава следеће критеријуме:
-законитост и ефикасност коришћења средстава (да ли су раније коришћена буџетска
средства за финансирање активности удружења и ако јесу, да ли су испуњене уговорне
обавезе);
-адекватно партнерство – уколико се конкурсом жели утврдити обавеза партнерства;
-релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног
конкурсом;
-усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и циљном
групом;
-разрађеност и изводљивост плана реализације програма / пројекта, остваривост
планираних резултата и мерљивост индикатора;
-развојна, институционална и финансијска одрживост предложеног програма / пројекта;
-значај промене која се очекује након примене пројекта;
-економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;
-промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и
шире јавности о програму или пројекту.
При одобравању, приоритет имају програми/пројекти који су структурне и развојне
природе.
VIII
Одобрени програми/пројекти финансирају се у висини и под условима који
обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава, из буџета општине Пландиште, постигну
намеравани резултати.
Одобрени програми/пројекти финансирају се преношењем средстава на рачун ОЦД.
Програми се финансирају по правилу у 4 рате, а у зависности од временског распона за
реализацију програма/пројекта и прилива буџетских средстава могу и у мањи број рата.
Са предлагачем одобреног програма/пројекта Општина Пландиште закључује
уговор у складу са Законом о удружењима и Уредбом о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
које реализују организације цивилног друштва.
IX
Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под регулацију члана 2. став 1.
тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
односно уколико ће средства остварена по овом Конкурсу користити за набавку радова,
добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредности набавке,
корисник средстава ће се сматрати Наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о
јавним набавкама.
Кoрисници средстава су у oбавези да на основу Правилника о начину утврђивања
и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и
укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр.113/13,8/14 и 24/16)
пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.
Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцима.
Документација за закључење уговора:
Корисници средстава предају даваоцу средстава две бланко соло менице, са меничним
овлашћењем, регистроване у својој пословној банци, на име гаранције уредног
извршавања обавеза према Општини Пландиште, по основу Уговора о додели средстава.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-7/2019-II
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На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 -др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“,
број 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др.
закон), члана 28., члана 32. став 6. и члана 44. Закона
о црквама и верским заједницама („Сл. гласник
РС“, број 36/2006), члана 8. Одлуке о буџету
општине Пландиште за 2019. годину („Сл. лист
општине Пландиште“, број 29/2018), члана 63. и 149.
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, број 30/2018), члана 2. Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава црквама
и верским заједницама („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 19/2016 и 36/2017), а на основу
Закључка о покретању поступка за финансирање
пројеката цркава и верских заједница у општини
Пландиште за 2019. годину број: 401-3/2019-III од
08.02.2019. године, Општинско веће општине
Пландиште на седници одржаној дана 08.02.2019.
године, расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Предмет јавног конкурса
Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу
средстава црквама и верским заједницама за
реализовање пројеката из буџета општине Пландиште
за 2018. годину.
2. Намена и износ средстава за коју се конкурс
спроводи
Средства намењена овим Конкурсом могу да се
користе за реализацију пројеката из следећих
области:
1) адаптација, реконструкција или инвестиционо и
текуће одржавање цркава, верских објеката и
парохијских домова;
2) набавка и заштита црквених реликвија;
3) обележавање традиционалних годишњица и
манифестација везаних за рад и историју
црквене/верске заједнице;
4) организовање посета другим црквеним/верским
заједницама;
5) организовање стручних скупова и научних
истраживања везаних за цркву/верску заједницу.
Износ средстава који се расподељује у 2019. години
из буџета општине Пландиште износи 3.000.000,000
динара.
3. Организације које имају право на подношење
пријава
- Цркве и верске заједнице са територије општине
Пландиште.
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Подносиоци могу да конкуришу само са по једним
предлогом пројекта по конкурсу.
4. Документа која је потребно приложити уз
пријаву
Црква/верска заједница подноси пријаву на конкурс
Комисији.
Подносилац пријаве доставља један штампани
оригинал конурсне документације, који је потписан
и оверен печатом (на местима која су за то
предвиђена).
Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно,
како би пријава могла да се процени на најбољи
могући начин. Препоручује се попуњавање на
компјутеру.
5. Место и рок за подношење пријаве
Конкурсна документација се доставља у једној
запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која
могу настати у транспорту. Може се доставити:
- лично, у услужном центру општине Пландиште,
сваким радним даном од 7 до 15 часова;
- поштом, на адресу: општина Пландиште, Комисији
за доделу средстава верским заједницама,
Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, са назнаком
„Пријава на Конкурс за финансирање пројеката
верских заједница у 2019. години“.
На полеђини коверте обавезно навести податке о
подносиоцу пријаве.
Пријаве послате на било који други начин (напр.
факсом или електронском поштом) или испоручене
на другу адресу, неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава је од 08.02.2019.године до
08.03.2019. године.
6. Начин објављивања
Конкурс се објављује на интернет страници општине
(www.plandiste-opstina.rs) и на огласној табли
општине Пландиште.
Комисија ће, у сарадњи са Одељењем за друштвене
деланости и послове органе општине, организовати
ИНФО ДАН, где ће бити представљен Конкурс и
објашњен начин попуњавања образаца. Термин
одржавања инфо дана ће бити накнадно одређен и
објављен на интернет страници општине Пландиште,
као и на огласној табли општине Пландиште.
Инфо дан је намењен за све организације које
планирају да конкуришу са својим предлозима
пројекта.
Додатне информације се могу добити на телефон број
013 /861 033.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-4/2019-III
Дана: 08.02.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПЛАНДИШТЕ
Јован Репац, мастер економиста с.р.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КЛУБА ЖЕНА „ЈЕФИМИЈА“ И КОЦ “ВУК КАРАЏИЋ“

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И ЕТНО ВЕЧЕ
Клуб жена „Јефимија“ из Пландишта и
КОЦ “Вук Караџић“ под покровитељством
Општине Пландиште, и ове године су
организовали oбележавање Међународног дана
матерњег језика и Етно вече и на тај начин
подржали очување матерњег језика свих
националних заједница са територије општине
Пландиште који су у службеној употреби. Те
вечери су на сцени сале КОЦ-а представљени
језици националних заједница у службеној
употреби у општини Пландиште, што кроз песму,
што кроз рецитовање. Тако је мађарски језик

представило Удружење „Јавно образовање“
Јерменовци и Ела Нађ, македонски, Удружење
македонаца „Бисери“ и Виолета Станојковски и
Слободан Трeнковски, румунски јези је
представила Фондација „Протопоп Трајан
Опреа“ и Сорин Јанеш из Вршца заједно са
Мануелом Корња из
Барица и словачки језик,
КУД “Братство“ из
Хајдучице. Била је то
прилика да се организују
и Први сусрети КУД-ова
ветерана где су се поред
домаћина,
КУД-а
“Јасен“ из Великог Гаја
представили и гости из
Вршца, КУД “Пензионер“ и рекреативна
фоклорна група КУД-а
„Лаза
Нанчић“.
У
оквиру Етно вечери и ове године су Удружења и
Активи жена изложили своје производе. Тако су

посетиоци могли да виде и купе сувенире са
штанда Удружења „Аскурђела бела пчела“ из
Великог Гаја, накит Вере Селаковић на штанду
Актива жена „Бисери“ из Пландишта, сувенира
на штанду Љиље и Михаља Демше, мед и
производе од меда на штанду најмлађег излагача,
Жељане Младеновски, изузетне призводе од
чичоке и бамије, на штадну Момира Ћалића, и
накит Ержебет Салма и ручне радове на штанду
КУД-а
„Братство“.
Жељко
Цеснак,
је
демонстрирао рефлексологију, односно метод
масаже. Председница Клуба жена „Јефимија“,
Наташа
Бајић
је
захвалила свима који су се
одазвали
и
својим
учешћем допринели да
овогодишња
манифестација буде успешно
реализована. На крају
уметничког
програма,
директор КОЦ-а, Мирослав Петровић је свим
учесницима
уручио
Завалнице и пригодне поклоне.
Манифестацију је
званично отворио пред-седник општине, Јован
Репац који поздрављајући присутне рекао да се
Општина поноси чињеницом да у њој живе
представници 22 националне заједнице и да
Општина има 5 језика у службеној употреби. Међу
званицама које су пратиле програм манифестацијие
били су заменик председника Општине, Горан
Доневски и заменик председника СО Пландиште,
Владан Младеновић. Програм је водио глумац
Народног позоришта „Тоша Јовановић“ из
Зрењанина, Јовица Јашин.
Г.Р.
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ТРАДИЦИОНАЛНО У МАРГИТИ

20. МАНИФЕСТАЦИЈА „ЛОВ НА ЛИСИЦУ

Традиционална ловна манифестација „Лов
на лисицу“ у Маргити ове године доживела
пунолетство. Прва у Региону четири Јужнобанатске
општине, лов на лисицу, органзовала је Ловачка
секција „Зец“ из Маргите. Управо 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 друге 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.
Ове године, време им је
ишло на руку и дан је био,
као створен за лов.
Да лове лисисцу у
Маргитском атару дошли
су ловци из окружења, из
комшијских насеља општине Планиште али је
било и гостију који су
превалили стотине километара да дођу, јер се увек радују новом виђењу и
дружењу. Председник маргитских ловаца, Михај
Микша је захвалио свим гостима који су и ове
године били на традиционалном „Лову на
маргитску лисицу 2019”. По програму, у Ловачком
дому је било окупљање и доручак пред одлазак у
Лов. Ове године у Лов на лисицу окупило се између
130-150 ловаца. Поред домаћина, дошли су гости
Новог Сада, Врбаса, Београда и Ваљева. Иначе,
чланови ловачке секције „Зец“ из Маргите су овој
ловној сезони устрелили преко 50 лисица и 4
шакала. Трофејну, прелепу лисицу устрелио је гост
из Врбас, Мирко Иковић - Микица који већ 15
година заредом не пропушта Лов на маргитску
лисицу. Ловци једногласно тврде да је лов важан
али је међусобно дружење и неговање пријатељства
на првом месту. Као и свих година до сада,
организацији дају највишу
оцену као и ловачком
гулашу. Похва-лили су и
богате награде томболе
која је била организована
да појача забаву и треће
полувреме које ће памтити
ако не дуже онда бар
до наредног лова.
Г.Р.

КАРАТИСТИ УСПЕШНИ
НА ПРВЕНСТВУ БАНАТА
Полетарци, пионири и наде карате клуба
„АГРОБАНАТ“ Пландиште су у недељу
17.02.2019. године наступили на Првенству Баната
у Новом Бечеју и том приликом освојили укупно 29
медаље (златних - 13, сребрних – 10, бронзаних –
6).
Златне медаље освојили су: Србиновски
Петар у категорији полетараца Е класа, Бекић
Марија у категорији полетарке Д и Апсолутна
класа, ката тим пионирки у саставу (Мајкић
Тамара, Рокнић Ксенија, Ивановски Анабела),
Арон Пинтер у категорији пионира Е класа, Русић
Стефан у категорији пионира Е класа, Рокнић
Ксенија у категорији пионирки Ц и Апсолутна
класа, Ивановски Анабела у категорији пионирки Д
класа, Томић Љиљана у категорији пионирки Е
класа, Михалков Владимир у категорији мушких
нада Е класа, Матијевић Андреј у категорији
мушких нада Ц класа, Везмар Вања у категорији
женских нада Е класа.
Сребрне медаље освојили су: Брезичанин
Лазар у категорији полетараца Е класа, Рокнић
Драгана у категорији полетарке Е класа, ката тим
пионира у саставу (Цветићанин Огњен, Арон
Пинтер, Русић Стефан), Цветићанин Огњен у
категорији пионира Д и Апсолутна класа,
Леонтијевић Урош у категорији пионира Е класа,
Радека Јаков у категорији пионира Е класа, Мајкић
Тамара у категорији пионирки Ц и Апсолутна
класа, Ангеловски Тамара у категорији женских
нада Е класа.
Бронзане медаље освојили су: Колевски
Никола у категорији полетараца Е класа, Тумбул
Денис у категорији полетараца Е класа, Мајкић Уна
у категорији полетарки Е класа, Леонтијевић Лана
у категорији полетарки Е класа, Киш Оливер у
категорији пионира Е класа, Ивановски Анабела у
категорији пионирки Апсолутна класа.
Такмичаре Карате Клуб „АГРОБАНАТ“
Пландиште у категорији полетараца, пионира и
нада очекује Првенство Војводине, док такмичаре у
категорији сениора очекује Првенство Војводине
за које теку интензивне припреме.
Тренер
Мајкић Зоран
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