Билтен Општине Пландиште
Број 87 година VII 1. април 2019.
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

РАДНА ПОСЕТА КОМПАНИЈЕ НИС – МЕТ ENERGOWIND И WIND PARK
PLANDIŠTE РАДИ ИЗГРАДЊЕ ВЕТРО ПАРКА У ПЛАНДИШТУ

Председник Општине Пландиште Јован
Репац, примио је данас у прву званичну посету
новоизабраног директора компанија НИС-МЕТ
Energowind и Wind Park Plandište, пројектних
компанија које ће изградити ветроелектрану
Пландиште 1.
Ветропарк Пландиште 1 састојаће се од 34
ветро турбине, укупног капацитета 102 MW.
Председник Општине Пландиште Јован
Репац изјавио је да је задовољство што озбиљни
инвеститори попут НИС-а и њихових партнера
из МЕТ групе желе да инвестирају у
Пландиште.
Надамо
се
да
ће
овај
велики
инфраструктурни
објекат
коначно
бити
изграђен и да ће значајно допринети
енергетском систему Србије и циљевима који се
тичу многим изворима енергије. Верујемо да ће
изградња ветропарка допринети подизању

локалне економије, упошљавању
грађана, као да ће и донети локалној
заједници
друге
посредне
и
непосредне бенефите – изјавио је на
састанку
председник
Општине
Пландиште.
Исказујући задовољство због
срдачног пријема, Борис Грановски
је казао да ће се компанија коју води
максимално трудити да током
изградње, али и оперативног рада
ветропарка допринесе побољшању
живота локалне заједнице.
Наш план је да током ове
године започнемо изградњу ветропарка како
бисмо 2021. године имали потпуно оперативан
ветропарк. Као друштвено одговорна компанија
информисаћемо локалну самоуправу и грађане о
свим корацима, а такође ћемо се трудити да
допринесемо унапређењу заштите животне
средине и побољшању економије – рекао је
Грановски.
Поред председника Општине Пландиште
Јована Репаца и новоизабраног директора
компанија НИС-МЕТ Energowind и Wind Park
Plandište Бориса Грановског, састанку су
присуствовали и председник СО Пландиште
Ендре Сабо, заменик председника Општине
Пландиште
Горан
Доневски,
начелница
Општинске управе Општине Пландиште
Александра Одавић Мак и Данијела Исаиловић
менаџер за односе са државним институцијама и
лиценцирање у ветропарку Пландиште.

НИС УЛАЖЕ ГОТОВО МИЛИОН ЕВРА У ЗДРАВСТВЕНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ ШИРОМ СРБИЈЕ

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ПОТПИСАЛА СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА НИС-ом
Компанија НИС у оквиру овогодишњег
програма “Заједници заједно“ улаже готово милион
евра (116,5 милиона динара) у побољшање рада
здравствених установа у 13 градова и општина
широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак,
Панчево, Пожаревац, Зрењанин, Кикинда, Нови
Бечеј, Србобран, Житиште, Кањижа, Пландиште).
Овим поводом 22. марта ове године је у
Дому Народне скупштине Републике Србије
потписан Меморандум о сарадњи између компаније
НИС и Министарства здравља Републике Србије,
као и споразуми о сарадњи НИС-а и 13 локалних
самоуправа у којима компанија послује.
Споразуме су потписали Кирил Тјурдењев,
генерални директор НИС-а, Златибор Лончар, министар здравља Републике Србије, и
представници 13 општина и градова у којима се програм спроводи. За општину Пландиште,
Споразум о сарадњи потписао је заменик председника општине, Горан Доневски.
(наставак на стр.2.)

Златибор Лончар, министар здравља Републике Србије је овом приликом поздравио
иницијативу компаније НИС која је сва средства програма „Заједници заједно“ усмерила у здравство. „Као
министар здравља увек искрено поздрављам овакве иницијативе у оквиру којих се друштвено одговорне
компаније, попут компаније НИС опредељују да пруже подршку здравству у градовима и општинама
широм Србије у којима послују. Искрено се надам да ћемо у наредном периоду уз неке нове победе и
активности наставити наше партнерство“, рекао је Лончар.
Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС-а је рекао да је здравље деце и младих драгоцено и
навео значај улагања компаније НИС у здравствене установе широм Србије.
„Наша права добит је најбоља могућа будућност сваког детета, а инвестиција у то није обавеза, већ
привилегија. Уверен сам да ће сви
поздравити нашу одлуку да, у
сарадњи са Министарством здравља и
локалним самоуправама, сва средства
из програма „Заједници заједно“ у
овој години усмеримо управо у
заштиту дечјег здравља. Ова улагања
остају наше трајно опредељење и не
зависе од остварене добити. Сигурни
смо да опрема коју смо донирали
здравству у Србији, пре свега дечјим
болницама, већ даје добре резултате“,
рекао је Тјурдењев.
Потписивањем споразума о
сарадњи између НИС-а и 13 локалних заједница уједно почиње и овогодишњи конкурс „Заједници
заједно“. Водећи се чињеницом да је само здрава заједница, јака заједница, НИС је овогодишњи буџет у
оквиру програма „Заједници заједно“ у укупном износу од 116,5 милиона динара, усмерио искључиво у
области здравствене заштите деце и омладине, у локалним заједницама у којима послује. Од ове године
програму се придружила и 13. локална заједница – Пландиште, чиме НИС наставља да проширује
партнерство и пријатељство са општинама и градовима широм Србије.
На овај начин компанија жели да допринесе даљем развоју локалних заједница и пружи свој
допринос унапређењу квалитета живота у њима, посебно најмлађима. У складу са тим циљем, у сваком
граду или општини у којима се програм спроводи,
биће финансирано до пет пројеката које пријаве
здравствене установе. О избору пројеката
одлучиваће Комисија састављена од представника
Министарства
здравља
Републике
Србије,
компаније НИС и локалне заједнице. Сви услови и
пропозиције јавног конкурса „Заједници заједно“
који траје до 22. априла, 2019. године могу се наћи
на
сајту
www.zajednicizajedno.nis.eu,
а
резултати конкурса биће објављени до 31. маја
2019. године.
(наставак са стр. 1.)

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЛОКАЛНЕ МЕДИЈЕ
ПОВОДОМ ПОЗИВАЊА ЛИЦА
ИЗ РЕЗЕРВНОГ САСТАВА

У склопу реализације редовних задатака
Центар Министарства одбране за локалну самоуправу
Панчево у наредном периоду извршиће позивање
лица из резервног састава која нису служила војни
рок а имају између 30 и 35 година живота ради оцене
здравствене способности за службу у резервном
саставу.
Истовремено ће бити извршено и позивање
лица из резервног састава која имају између 30 и 35
година живота и која су оцењена да су способна за
војну службу, ради упута на основну обуку. Обука
лица из резервног састава реализоваће се у Првом
центру за обуку у Сомбору, у периоду од 13.05.2019.
до 31.05.2019. године.
Планирана позивања реализује се на основу
одредби члана 79а. став 2., тачка 1. Закона о војној,
радној и материјалној обавези које се односе на
припрему грађана за одбрану земље.
За све информације обратите се у Центру
Министарства одбране Панчево, улица Милоша
Обреновића 1. или на бројеве телефона 013/319 - 759
и 013/326 - 165.
З.Б.
СТРАНА 2

У СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА
ПРОГЛАШЕЊА УСТАВА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

КОНАЧНА ЛИСТА
НАГРАЂЕНИХ СТУДЕНАТА

Општина Пландиште и ове године за
школску 2018/2019 годину награђује студенте са
просеком преко 8,5 који студирају на једном од
државних факултета или су на мастер или
докторским студијама. Ове године услов за
добијање новчане награде коју додељује Општина,
стекло је укупно 26 студената. Ове године то су:
Ксенија Стојић из Маргите и Теа Павлица из
Пландишта, студенти докторских студија, Миљана
Ђуровић, Далибор Стефановски из Пландишта и
Сузана Личина из Банатског Соколца, студенти
мастер студија и студенти основних студија:
Марио Перић и Милица Пејовић из Маргите,
Драгана
Царевић, Тамара Нехез,
Ања
Милевски, Милица Павловски, Нина Тасевски,
Милана Мајсторовић, Милана Србиновски,
Драгана Булајић и Василије Илић из Пландишта,
Анела Храшко, Сања Брезичанин и Алекса
Гојковић из Хајдучице, Петар Јанчић и Милица
Колунџија из Милетићева, Тијана Џодан и Сања
Поводом обележавања годишњице прогла- Жигић из Велике Греде, Миљана Белић из
шења Устава Републике Српске, у скупштини града Великог Гаја и Атила Барна и Јелена Стојановић
Београда уприличен је пријем на који је позив из Јерменоваца.
добила и општина Пландиште. Пријему и
манифестацији, у име општине Пландиште, били су
Владан Младеновић, заменик председнка СО АКТИВНОСТ ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ
Пландиште и директор КОЦ-а „Вук Караџић”,
Мирослав Петровић. КОЦ већ пар година, под
Локално такмичење ученика у случају
покровитељством Општине Пландиште помаже елементарних непогода и других опасности
реализацијиу великог пројекта „Дани Српске у
Србији“ тако што се део програма приказује и у
У оквиру Програма “Ефикасан одговор
општини Пландиште.
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 „Јован
Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ “Доситеј
Обрадовић” Пландиште (обухватајући и одељење у
Маргити), до сада су спроведене све планиране
активности, у чијој реализацији је учествовало 35
младих волонтера и 3 просветна радника.
Поменути Програм је са 16 едукативних
радионица, пленарним предавањем са практичним
вежбама евакуације и учешћем у квизу „Хероји за
све нас“ обухватио 67 ученика 3. и 4. разреда. Кроз
4 едукативне радионице и пленарно предавања са
практичним вежбама евакуације прошло је 434
ученика од 1. до 8. разреда. Координатор овог
програма је Димитрије Ангеловски.
Локалним такмичењем у ублажавању
УСПЕШНО ОДРЖАН
последица несреће завршене су све активности
ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТЦИЈЕ
овог Програма. Такмичење ученика 3. и 4. разреда
на којем су учествовале три десеточлане екипе из
Након успешно одржаног Првог круга давања Маргите, Пландишта и Велике Греде, реализовано
у закуп обрадиве земље у државној својини, је 21. марта 2019. године у просторијама Културног
Општина Пландиште је одржала и Други круг који је центра у Пландишту.
Победничка екипа са највише освојених
такође успешно и ефикасно спровела. У другом
бодова
овом такмичењу била је екипа из ОШ
кругу је било укупно 310 лицитационих јединица, у “Доситејна Обрадовић”
Пландиште - а за све
свих 13 катастарских општина, укупне површине од учеснике такмичења Црвени крст Пландиште је за
1.787,0346 хектара.
све такмичаре обезбедио пригодан поклон. Уједно,
У Другом кругу давања у закуп земље у ЦК Пландиште захваљује свима који су помогли
државној својини, излицитирано је 13 лицитационих успешну реализацију такмичења.
мир
јединица, укупне површине од 35,2704 хектара.
СТРАНА 3

КАРАТИСТИ

НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште у категорији полетарaцa, пионира и нада, наступили су
23.03.2019. године на ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ
у Крагујевцу и том приликом освојили 3
медаље у изузетно јакој конкуренцији.
Златну медаљу освојилa је: Рокнић
Ксенија у категорији пионирке Ц класа.
Бронзане медаље освојили су:
Ангеловски Тамара у категорији женске наде
Е класа и Мајкић Тамара у категорији
пионирке Ц класа.
Након завршетка овог такмичења, настављају се интензивне припреме за предстојећи велики
међународни турнир „Златни Појас“ који се одржава у Чачку, као и за предстојећe Куповe Војводине и
Србије.
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран

МИНИ МАКСИ ЛИГА 2018/2019

У организацији Удружења дечијих фудбалских турнира Србије, већ 13
година дечаци и девојчице се такмиче у оквиру Мини Макси лиге Србије. У
периоду од 23.11.2018. до 09.03.2019. године општину Пландиште у градској лиги
Вршац представљали су дечаци и девојчице ФК
„Младост“ из Велике Греде са две селекције у
конкуренцији 40 екипа. Такмичење се одржавало у
Центру Миленијум у одличној организацији
Градског фудбалског савеза Вршац. Завршница
лиге за 2007. годиште и млађе одржана је
16.03.2019. године у балону мотела Ветрењача, док
је завршница лиге за 2010, годиште и млађе одржана 17.03.2019. године у
спортској хали Центра Миленијум. Обе екипе ФК „Младост“ Велика Греда
заузеле су четврто место и добиле пехар за фер-плеј екипу.
М.Б.

ФК "Слога " из Пландишта је након два
стартна пораза забележио прву, изузетно значајну,
победу у пролећном делу првенства. Општи утисак је
да пландиштанске фудбалере у наставку такмичења
очекује знатно лакши распоред.
puggia

Досадашњи учинак хајдучичана, могао би
се описати као идеалан. Лидер на табели има само
два пораза, најбољу одбрану и други најефикаснији
напад.
У ФК "Слога" из Маргите, као повратнику у
овај ранг такмичења, не могу бити незадовољни
приказаним партијама а уз мало среће бодовни
салдо односно пласман на табели би био много
бољи. Други део првенства је тек почео и сигурно
има доста простора за напредак односно да се
поправи досадашњи утисак.
Надамо се да ће оба наша представника
остварити зацртане планове у пролећном делу
првенства.
puggia
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