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У петак, 21.08. је у Пландишту одржана 
Конститутивна, седница Скупштине општине 
Пландиште којој је присуствовало 18 од укупно 
19 одборника колико броји нови сазив СО 
Пландиште. На дневном реду Конститутивне 
седнице Скупштине општине Пландиште било 
је укупно 11 тачака. Скупштином је 
председавао најстарији одборник, Анђелко 
Мишељић (СНС) и најмлађи одборник, Дејан 
Борисављевић (СНС). Након усвајања 
Извештаја Општинске изборне комисије о 
спроведеним изборима за одборнике 
Скупштине општине Пландиште, 21. јуна. На 
основу добијених гласова, Скупштину општине 
Пландиште чини: 14 одборника са листе 
Александар Вучић - За нашу децу, 3 
одборника са листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС)“ и 2 
одборника са листе Групе грађана За бољу 
општину Пландиште - адвокат Лукић 
Данило. 

Након тога, изабран је Верификациони 
одбор и потврђени су мандати новоизабраним 
одборницима у Скупштини општине План-
диште који су положили заклетву да ће радити у 
интересу свих грађана општине. Укупно 18 
одборника је положило заклетву. Одборници су 
затим, тајним гласањем, (16 гласова за, 2 
против) за председника Скупштине општине 
Пландиште изабрали Ендре Сабоа (СНС), 
досадашњег председника СО Пландиште коме 
ће ово бити други мандат на овој функцији и 
Горана Доневског (СНС), досадашњег 
заменика председника општине, за заменик 
председника Скупштине општине 
Пландиште. За секретара Скупштине 
општине Пландиште, постављен је Золтан 
Ковач (СНС) досадашњи секретар коме је ово 
трећи мандат на месту секретара СО 
Пландиште. 

Након тога, такође тајним гласањем, на 
предлог председника СО Пландиште изабрани 
су и извршни органи Општине Пландиште. 
Већином гласова (16 за, 2 против) за 
председник општине Пландиште поново је 
изабран Јован Репац (СНС), заменик 
председника је Душан Ћурчић (СНС) а 
чланови Општинског већа су: Бојана 
Стојновић (СНС), Зоран Петровић (СНС), 
Мирјан Грбић (СНС), Роберт Мориц (СВМ) и 

Тања Петровић (СПС). На данашњој седници, 
јавним гласањем изабрани су и чланови Одбора 
за административно мандатна питања, прописе 
и управу и Одбора за избор и именовања, 
награде и признања. 

Након седнице председник Општине, 
Јован Репац је изјавио: Поверење које су нам 
грађани указали ствара велику одговорност и 
обавезу да радимо још боље и марљивије, да 
побољшамо живот свих грађана Општине 
Пландиште. У претходном мандату урадили 
смо много, обнављали смо школе, домове 
здравља, домове културе, градили смо путеве, 
спортске објекте, инвестирали смо у све 
сфере друштва. Поставили смо себи високе 
циљеве, које морамо да реализујемо у 
будућности. Реализација пројеката развоја 
школства, здравства, саобраћаја и 
инфраструктуре, стамбених и комуналних 
делатности су само неки од зацртаних 
циљева којима стремимо, рекао је Репац. 
Поводом реизбора на функцију председника СО 
Пландиште, Ендре Сабо је рекао - Обзиром да 
смо на овим локалним изборима освојили 
далеко већи број гласова што значи да имамо 
далеко већи број манадата у Скупштини, моје 
колеге и ја имамо и далеко већу обавезу да 
радимо још савесније, у интересу грађана.  

Од овог манадата сазив СО Пландиште 
броји 19 одборника. Одлука о смањеном броју 
одборника, са 23 на 19 и смањеном броју 
већника, са 7 на 5, донета је пре две године с 
обзиром да се смањио број становника у 
општини Пландиште.  

Што се тиче седнице, свака 
Конститутивна седица је формалног карактера 
тако да је протекла добро, без икаквих 
непредвидљивих ситуација. 
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НОВО У ОПШТИНИ  

СПРОВЕДЕНА ПРВА ИНТЕРНА КОНТРОЛА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 

 Општина Пландиште је трећа у Јужнобанатском округу 
која је увела Систем интерне ревизије на основу Одлуке коју 
је потписао председник општине, Јован Репац о оснивању 
обавезне интерне ревизије за: Општину, месне заједнице, 
Културно обрзовни центар “Вук Караџић“ Пландиште, 
Народну библиотеку Пландиште и ПУ „Срећно детињство“ 
Пландиште. 
 Послове интерног ревизора у општини Пландиште 
обавља Софија Трбојевић. Ови дана, председник општине је 
примио и први извештај интерног ревизора о обављеној 
ревизији у Општинској управи општине Пландиште. Обавеза 
интерног ревизора је да годишње спроведе 4 ревизије, 3 
према Годишњем плану и једну по избору председника. 
 Интерна ревизија је активност која пружа независно, 
објективно уверавање и саветодавна активност са сврхом да 

допринесе унапређењу пословања организације, помаже организацији да оствари своје циљеве, тако што 
систематично и дисциплиновано процењује и вреднујe управљање ризицима контроле и управљање 
корисником јавних средстава. Делокруг рада Интерне ревизије није ограничен и укључије све програмe, 
активности и процедуре корисника јавних средстава и индиректних корисника. 

По речима интерног ревизора, интерна контрола се обавља према Стратешком и Годишњем плану 
рада интерне ревизије општине Пландиште који су објављени на Сајту општина Пландиште. За свој рад, 
интерни ревизор је одговрана Председнику општине и Министарству финансија.                Г.Р. 

МЗ ЈЕРМЕНОВЦИ 

ХВАЛА ВРЕДНИМ 

МОМЦИМА 
  

 Председник МЗ Јерменовци, Tibor 
Halas и комплетно, цео Савет МЗ 

Јерменовци јавно похваљује екипу 

комуналних радника који одржавају 
јавне зелене површине. У Јерменовцима 

се на 7 локација одржавају јавне 

површине, односно коси трава и то 

испред зграде Месне заједнице, Поште, 
Амбуланте, Водоводне станице, насеље 

Колонија, парк и гробље. 

Екипа је најмање једном 
месечно у Јерменовцима као и у 

осталим месним заједницама. Мештани 

су изузетно задовољни као и 
руководство села које жели и јавно да 

захвали радницима на савесном и 

коректном раду на одржавању свих 

јавних површина. 
Директор ЈП Полет Пландиште, 

Милан Селаковић каже да похвала за 

екипу која обавља своје редовне 
послове значи много, како за њих саме 

тако и за фирму у оквиру које раде. 

Екипа ЈП Полет за одржавање јавних 
зелених површина се труди да коректно 

и савесно ради и одржава јавне зелене 

површине у свим месним заједницама 

општине Пландиште. Тако ће бити и 

надаље, обећава директор Селаковић. 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

ВУКОВЦИМА УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ И ДИПЛОМЕ 

Општина Пландиште је најбоље основце и ове године 
наградила новчано и вредном књигом. Најбољим ученицима 
основних школа општине Пландиште, генерације 2019/2020. 
заменик председника Општине, Горан Доневски са Владаном 
Младеновићем, замеником председника СО Пландиште, 

свечано је уручио Вукове дипломе, књигу и новчану награду у 
износу од 8.500 динара. Поздрављајући све присутне и 
честитајући изузетан успех ученицима, Доневски је рекао да је 
број вуковаца исти као и прошле године. Свима је пожелео да 
упишу жељене школе и факултете и да наставе са добрим 
успехом у даљем школовању. На свечаној додели диплома и 
награда били су Магдалена Тошић, начелник Одељења за 
друштвене делатности и послове органа општине, Татјана 
Ђорђијевски, просветни инспектор и директори основних 
школа, Вишња Манојловић, Мирослав Маричић и Анкица 
Гламочлија, помоћник директора као и родитељи награђених 
ученика. У ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, највећој на 
територији општине Пландиште са подручним одељењеима, ове 
године је било 11 ученика вуковаца: Тамара Гроздановски, 
Милица Шкорић, Предраг Милићевић, Милица Јеличић, 
Божидар Недимовић Клипа, Марија Граовац, Милана Секулић, 
Екатерина Гајић, Милош Пандуров, Ендре Тури Барта и Уна 
Гилезан. Ученик генерације је Божидар Недимовић Клипа. У 
ОШ „Јован Стерија Поповић“, вуковци су ове године Анђела 
Џодан и Милица Спремо која је и ученик генерације у овој 
школи. У ОШ „Јован Јовановић Змај“, вуковац и ученик 
генерације је Јелена Нешковић. 
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У СТАРОМ ЛЕЦУ  

ПРЕОБРАЖЕЊЕ, ХРАМОВНА И МЕСНА СЛАВА 

 И ове године, као и свих до сада, Стари Лец је 
прославио Преображење господње, храмовну и месну 
славу. Традиционално, на Преображење велики број 
Лечана који више не живе у Старом Лецу, долазе и 
присутвују Литургији што ове године, што ове године из 
разлога пандемије корона вируса али и зато што је био 
радни дан, то није био случај. 

Порта цркве Преображења Господњег ове 
године је на дан Славе примила двадесетак гостију, међу 
којима је један број био млађих мештана. Ове године 
изостали су и корисници Дома за душево оболела лица у 
Старом Лецу који, инaче редовно, на дан Храмовне 
славе долазе на исповест и причешће заједно са својим 

пратиоцима, со-
цијалним ра-
дницима, рад-
ним терапеу-
тима. Литургију 
је служио ме-
сни парох 
Синиша Лаки-
чин. 

Овогодишњи кум 
славе у Старом Лецу 
био је Милорад 
Макса Новаковић, 
који је у више наврата 
кумовао из жеље да се 
кумство не прекида и 
да се традиција 
окупљања породица 
на тај дан настави. 
Милорад је спреман, 
ако буде потребно и 
поново да кумује. И ове године, након Литургије је 
Савет Месне заједнице и кум на челу са председником, 
Милорадом Новаковићем Максом припремио славску 
трпезу за госте, званице и мештане. Гости су били су и 
председник општине Пландиште, Јован Репац, заменик 
председника СО Пландиште, Владан Младеновић, 
помоћник председника Општине, Душан Ћурчић, 
директорица Дома за душевно оболела лица „1. 
Oктобар“, Изабела Јовановић и остале званице. 

Г.Р. 

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

ПАРАСТОС ЗА НАСТРАДАЛЕ И НЕСТАЛЕ У „ОЛУЈИ“ 
 
Ове године навршилo се 25 годинa од од прогона 

Срба из Хрватске са територије која је била под заштитом 
Уједињених нација. Од оснивања до данас, ЗУК „Никола 
Тесла“ Пландиште са великим поштовањем и пијететом 
гаји сећање на сународнике који су настрадали и нестали у 
операцији „Олуја“ августа 1995. године 

У храму Свети Рафаило Банатски у Пландишту и 
ове године је, као свих година до сада, одржан Парастос за 
настрадале у операцији „Олуја“. Парастос је служио 
Његово Преосвештенство Епископ Банатски Никанор са 
свештенством и месним парохом, протојереј Недељком 
Јанковићем. Поштујући мере борбе против пандемије 
вируса корона парастосу су присуствовали представници 
Удружења, један број мештана и један број оних који су и сами били у колони која је тада долазила у 
Србију. Након Парастоса, присутнима се обратио Епископ Банатски Никанор подсећајући на време пре 
прогона и услове у којима су Срби живели на тим просторима као и на сам чин прогона за који је рекао да 
се никада не сме заборавити. Епископ је након тога јавно позвао Николу Везмара, председника ЗУР 
„Никола Тесла“ и остале присутне да 10. августа, у Вршцу у Храму Св. Николаја присуствују 
обележавању Имендада Никанор и јубилеја, 35 година како је владика и 45 година монаштва. Владика 
Никанор је том прилком Николи Везмару уручио орден Св.Теодора Вршачког, највеће призање Банатске 

епархије за однос према светињама, црквама и 
манастирима, за очување идентите Срба Крајишника за 
залагање да се обележи четврт века страдања Срба из 
Крајнине. 
 Ове године, због пандемије и препоручених мера 
превенције и борбе против вируса ковид, организатори 
нису организовали трибину ни пригодан културни 
програм у знак сећања на страдале у операцији „Олуја“ 
који је, иначе редован пратећи програм Парастоса.       Г.Р. 

ПАНДЕМИЈА СОVID 19 - У ПЛАНДИШТУ СИТУАЦИЈА СТАБИЛНА 
Вршилац дужности директора Дома здравља „1.Октобар“ Пландиште, др Небојша Дрљевић је у вези са 

стањем у општини Пландиште, бројем заражених и особа са симптомима корона вируса изјавио да је епидемиолошка 
ситуација стабилна и да нема новоткривених пацијената на корона вирус. – Већ извесно време, у болницама нема 
ниједног хоспитализованог пацијента са симптомима корона вируса. Пацијенти на кућном лечењу имају блаже 
симптоме, редовно се јављају на прегледе и добро се опорављају. Ми из Дома здравља апелујемо на све становнике 
општине Пландиште да се придржавају препоручених мера, пре свега да обавезно носе маске у затвореном простору 
и на местима где није могуће одржавати препоручену дистанцу између особа. 
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ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА 

ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  

СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

На основу члана 51. став 1. и члана 55. став 4. Одлуке о социјалној заштити општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017 и 3/2020), члана 8. Одлуке о 

буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 37/2019, 3/2020 и 

15/2020), члана 4. Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у 

међумесном саобраћају („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018) и члана 2. Решења 

о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са 

подручја општине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за 

период септембар – децембар 2020. године бр. 451-19/2020-III од 09.07.2020. године као и члана 

2. Решења о утврђивању висине регресирања трошкова  превоза редовних ученика средњих 

школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до 

места школе за период септембар – децембар 2020. године 451-20/2020-III од 09.07.2020. године 

Општинска управа општине Пландиште расписује Jавни позив за остваривање права на 

финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине Пландиште. 

 

I 

 

Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за остаривање права на 

финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине Пландиште 

који свакодневно путују и повремено/викендом. 

 

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Пландиште за 2020. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 37/2019, 3/2020 и 

15/2020) у оквиру Програма 10 Средње образовање, ПА 0001 – Функционисање средњих школа,  

програмска класификација 2003-0001, функција 920, позиција 109, економска класификација 

472. 

Циљ позива: 

Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву.  

 

Сврха позива: 

Обезбеђивање регресираних карата за превоз средњошколаца који свакодневно путују 

места становања до места школе. 

 

Услови: 

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја 

општине Пландишта који СВАКОДНЕВНО путују од места становања до места школе. Право на 

учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са подручја општине 

Пландишта који ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места становања до места школе. 

 

II 

 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:  

 

 Доказ о пребивалишту (потврда из Полиције, очитана лична карта или копија пасоша) и 

 Потврде из школе (може и копија потврде) са уписаном релацијом путовања. 

 

 Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту Општинска управа општине 

Пландиште прибавиће исти по службеној дужности. 
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III 

 

Регресирање ће се вршити на следећи начин: 

1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5000,00 динара од цене коју 

наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени 

превозник, за све релације са суседним општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ). 

2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4000,00 динара од цене коју 

наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени 

превозник, за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар. 

3. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене коју наплаћује 

овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све 

релације ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...). 

4. Висина регресирања је 30% од цене повремених/викенд карата које наплаћује 

овлашћени превозник.  

 

IV 

 

Пријава за остваривање права из Јавног позива за остваривање права на финансирање 

дела трошкова превоза ученика средњих школа са документацијом доставља се најкасније до 10. 

септембра 2020. године.  

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу неће бити 

разматране. 

Пријава на Позив из става 1. овог члана подноси се непосредно Општинској управи 

Пландиште, у Услужном центру (писарници) или путем поште на адресу Општинска управа 

Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште, са назнаком „За регерсирање 

месечних карата средњошколаца“. 

 

V 

 

За додатне информације у вези са Позивом можете се обратити Одељењу за друштвене 

делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, ул. Војводе Путника бр. 38, 

Пландиште, канцеларија број 2 или на број телефона 062/8098616. 

 

VI 

 

Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу Општине www.plandiste-

opstina.rs. 

 

 Република Србија  

 АП Војводина 

 Општина Пландиште 

 Општинска управа 

 Број: 451-22/2020-IV 

 Дана: 24.07.2020. године 

 П Л А Н Д И Ш Т Е 

 E-mail: office@plandiste-opstina.rs  

 www.plandiste-opstina.rs 

 

 

                 Начелник Општинске управе 

              Александра Одавић Мак, дипл. Правник с.р. 

http://www.plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
mailto:office@plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
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ПРОЈЕКАТ „ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2021-2025“ 

 Општина Пландиште, односно Канцеларија 
за младе општине Пландиште, аплицирала је на 

Конкурсу за финансирање пројеката подршке 

оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе, 

Покрајинског секретаријата за спорт и 
омладину и добила средства у износу од 240.000,00 

динара за израду „Локалног акционог плана за 

младе 2021-2025“. Пројекат ће бити реализован у 
партенрству са Удружењем „Иницијатива за 

Пландиште“ из Пландишта. Овај пројекат је 

усмерен на спровођење активности које би довеле 
до израде новог Локалног акционог плана за младе 

у општини Пландиште а којим би се унапредио 

положај младих кроз реализацију програмских 

активности младих. Досадашњи Локални акциони 
план за младе истиче 2020 године. У изради ЛАП-а 

користила би се помоћ експерата који би 

оспособили младе за формирање тима за израду 
ЛАП-а, активно укључење младих у процес израде 

ЛАП-а по методологији GIZ/МОС, организовали 

фокус групе које би идентификовале потребе 
младих, дефинисали проблеме,  планирали 

активности и израде буџета до 2025 године, а све у 

циљу побољшања положаја младих и повећање 

активизма кроз реализацију програмских 
активности. Израдом ЛАП-а за младе по 

методологији GIZ/МОС, створили би се предуслови 
за повећање активности младих и у крајњем случају 

побољшање положаја младих у општини 

Пландиште. С друге стране обучили би се млади за 
израду Стратешких докумената и повећао би се 

степен одговорности младих који би спровођењем 

планираних активности које су сами осмислили 

постали активан друштвени чинилац. 

@ 

Удружење инвалида рада општине Пландиште 

ОБЕЛЕЖЕНА КРСНА СЛАВА, БЛАГА МАРИЈА 
 

 Удружење инвалида рада општине Пландиште 

је ове године своју Крсну славу, Благу Марију обележило 

у посебним околностима и условима. У присуству малог 
броја чланова, поштујући препоруке Републичког кризног 

штаба у време пандемије корона вируса и у дубокој 

жалости због изненадног губиткка дугогодишње 

председнице Удружења, Славице Цветићанин и две 
чланице, Даринке Бабић и Милице Насески, славски 

колач је резан у храму Светоф Рафаила Банатског. 

 Овогодишњи кум Славе био је Божидар 

Бекић из Пландишта са породицом, супругом Бојаном и 

ћекама Милицом, Маријом и Радмилом. Иначе, Радмила 

и Зоран Бекић, мајка и брат кума чланови су Општинске 

организације Инвалида рада општине Пландиште. 
Овогодишњи кум Славе преузео је кумство и за следећу годину и понудио помоћ Удружењу у свему што 

им буде потребно. 

 Удружење је пре 12 година, на иницијативу Јулијане 

Грујеску, бивше чланице Удружења, тада и члана Управе, 

одлучило да слави Слави и за заштитницу Удружења изабрало је 

Благу Марију. Од тада до данас кумови Славе су били: Славица 

Цветићанин (2009.), Милена Милошевић (2010.), Љиљана 

Гроздановић (2011.), Даринка Бабић (2012.), Драгица Гилезан 

(2013.), Јулијана Грујеску (2014.), Мирјана Крстев (2015.), 

Ђурђевка Ристовић (2016.), Стеван Пасула (2017.), Зорица 

Димовски (2018.), Косовка Матијевић (2029.) и Божидар 

Бекић (2020). 
Г.Р. 
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УСПЕХ ПЛАНДИШТАНСКИХ КАРАТИСТА 

ШЕСТ МЕДАЉА НА ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ 

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, Мајкић 

Тамара и Бекић Марија у оквиру репрезентације Србије успешно су 

завршиле позивне припреме које су спроведене на Тари у периоду од 07 до 

13 јуна. 

Полетарци, пионири и наде, наступили су 20.06.2020. године на 
ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ у Чачку и том приликом освојили 6 медаља у 

изузетно јакој конкуренцији. 

Златну медаљу освојила је: Мајкић Тамара у категорији нада Б 
класа. 

Сребрну медаљу освојио је: Никшић Никола у категорији 

полетараца Е класа. 
Бронзане медаље освојили су: Цветићанин Огњен у категорији 

пионира Д класа, Михалков Владимир у категорији нада Д класа, Рокнић 

Ксенија у категорији нада Ц класа и ката тим мушких нада у саставу 

(Михалков Владимир, Киш Оливер и Зизовски Драган). 
 Мајкић Тамара је овим изузетним резултатом успела да у првој полу 

сезони такмичарске 2020 године споји све три титуле, освојила је златне 

медаље на свим првенствима од првенства Зоне Банат, затим првенства Војводине и на крају заокружила 
циклус на првенству Србије освајањем златне 

медаље у својој класи. То показује велики 

потенцијал ове такмичарке. 
 Након завршетка овог такмичења, 

настављају се интензивне припреме за учешће 

наших такмичара на летњем карате кампу који 

ће се одржати половином јула месеца у 
Апатину, такође врше се интензивне припреме 

наших такмичара за будућа полагања за 

појасеве.                             
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран  

ПРОГРАМ „МОЈА ПРВА ПЛАТА“ 
Национална служба за запошљавање је расписала Јавни позив за реализацију програма подстицања запошљавања 

младих „Моја прва платаˮ дана 17. августа 2020. године на основу Уредбе Владе Републике Србије о програму 

подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ.  

Јавни позив доступан је на сајту Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs), сајту Моја прва плата 

(www.mojaprvaplata.gov.rs) и дневним штампаним медијима. 

Овим програмом даје се могућност младима без радног искуства да обаве праксу на конкретним пословима код 
послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје могућности за 

запошљавање. 

Програм се спроводи код послодавца који припада приватном или јавном сектору, а приоритет за укључивање у 

програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних општина, у складу са 

прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе. 

У програм је планирано укључивање 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година 

живота, који су без радног искуства и налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање. 

Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци. 

Током трајања програма Национална служба за запошљавање исплаћује новчану накнаду у износу од 20.000 динара 

младима са средњим образовањем, односно 24.000 динара младима са високим образовањем, на месечном нивоу.  

Национална служба за запошљавање такође, уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, 

за младе укључене у овај програм. 
Прва фаза реализације програма је намењена искључиво послодавцима, који у периоду од 17.08.2020. до 

25.09.2020. године се пријављују на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.  

Друга фаза реализације програма је намењена незапосленим лицима, који ће се у периоду од 01.10.2020. до 

15.10.2020. године пријављивати на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.  

Трећа фаза реализације програма је избор кандидата од стране послодаваца у периоду од 16.10.2020. до 31.10.2020. 

године. Коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима биће доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs 

почев од 01.11.2020. до 07.11.2020. године. 

Четврта фаза реализације програма је потписивање тројног уговора између националне службе за запошљавање, 

послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма, у периоду од 08.11.2020. до 07.12.2020. године. 

http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs
http://www.mojaprvaplata.gov.rs


Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 26. август 2020. година VIII, Двоброј 115/116. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија Маслина Д.О.О. - Земун 

STREETVOLLEY "СУБОТИЦА – 2020." 
(Не)очекиван успех ОК "Пландиште" - млађе пионирке бронзане 

 У организацији ОК "Volleyball 2000", уз велики допринос 
Града Суботице, Удружења одбојкашких судија као и подршку 
Спортског савеза Суботице односно Одбојкашког савеза Србије 27. 
јуна на Тргу Републике&Тргу Слободе одржан је 20. јубиларни Street-
volley турнир за млађе узрасне категорије. 
 У присуству многобројних званичника, спортиста, службених 
лица и уважених гостију такмичарски део отворио је председник 
клуба и директор турнира Драган Савић. 
 Основна идеја ове манифестације има за циљ да допринесе 
развоју одбојке, стварању услова за активније учешће младих у 
врхунском спорту, као и укључивању млађе популације у спортске 

активности у слободно време, кроз афирмацију спортског и такмичарског духа. 
 Промотер овогодишњег турнира била је репрезентативка Србије Сања Малагурски. 

Тринаесту годину заредом своје представнике имао је ОК "Пландиште" који је овога пута наступио 
са три екипе. Највише успеха имале су девојчице рођене 2007 године 
које су се на крају окитиле бронзаном медаљом. Предвођене 
тренером Путица Далибором овај сјајан успех оствариле су: Марија 
Борош, Анђела Опачић, Јована Милићевић и Лејла Јовић која је 
изабрана за најбољег сервера у својој генерацији. 
 Због тренутне епидемиолошке ситуације у Србији турнир је 
био под знаком питања а све то је утицало да број екипа и деце буде 
мањи него иначе. Присуство преко 10 клубова из различитих градова 
из земље и иностранства (Босна и Херцеговина, Република Српска) 
који су се борили на 6 терена у 6 старосних категорија, преко 10 
службених лица и велики број електронских и писаних медија 
најбоље говоре о озбиљности и тежини овог такмичења.       puggia  

*   *   *    Б Л И Ц   *  *  *    Б Л И Ц   *  *  *   Б Л И Ц   *  *  *   Б Л И Ц   *   *   *  
 
Половином августа у Пландишту, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, је одржана Конференција 
клубова МФЛ Алибунар-Пландиште. Установљено је да ће у сезони 2020/2021. лигу сачињавати 11 клубова: 6 са 
територије општине Алибунар односно 5 из општине Пландиште. Према календару такмичења утакмице првог кола 
одиграће се 05/06. септембра док је последње коло јесењег дела првенства на програму 14/15. новембра. 

* * * 
На састанку УО ШСВ и Такмичарске комисије Шаховског савеза Војводине донета је одлука да такмичења у 
Војвођанским лигама почињу 06. септембра. За све лиге је предвиђено 9 кола Бергер, а за лиге са већим бројем 
клубова од 10 - Швајцарски систем. ШК "Слога" (Пландиште) и ове године наступаће у оквиру Војвођанске лиге - 
Банат Југ. 

* * *  
Летњи регистрациони период у 2020. години за играче клубова свих степена такмичења траје од 14. јула до 05. 
октобра, закључно придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС 
Србије. 

* * *  
ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских судија и инструктора врши упис полазника у школу за 
фудбалске судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26 година) могу се пријавити Фудбалском савезу Пландиште, 
ул. Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862-338 и 062/208-952.                       puggia 

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР СЕПТЕМБАР 
 

ФУДБАЛ 
 

Војвођанска лига - Исток 

 
02.09.2020. 16:30h Пландиште:   Слога – Раднички (Ковин) 

19.09.2020. 16:00h Пландиште:   Слога – Јединство (Влајковац) 
 

Прва ЈБПФ лига 

 
06.09.2020. 16:30h Хајдучица:   Хајдучица – Стрела (Иваново) 

20.09.2020. 16:00h Хајдучица:   Хајдучица – Будућност (Алибунар) 


