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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ОВЕ ГОДИНЕ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

ГЕРОНТО ДОМАЋИЦЕ У СВИМ МЕСТИМА

Првог радног дана ове године, председник
општине, Милан Селаковић је званично примио и
пожелео срећан рад особама које ће до краја године
бити ангажоване као геронто неговатељице у 6
месних
заједница
захваљујући
Екуменској
хуманитарној организацији из Новог Сада. За ових 6
жена организована је и акредитована обука на којој
је један од предавача била Борка Врекић,
координаторка пројекта „Кућна нега и помоћ у
кући“ у ЕХО Нови Сад.
Општина Пландиште се јавила на Конкурс
који је ЕХО објавила у
децембру прошле године.
Уговор о финансирању
пројекта је потписан 30.
децембра а од 1. јануара
почела је имплементација
пројекта који обухвата 6
месних
заједница
у
општини
Пландиште.
Центар за социјални рад општине Пландиште и
Одсек за друштвене делатности Општинске управе,
задужени за што бољу имплементацију пројекта,
мониторинг и избор геронто неговатељица. За
геронто домаћице је одржана четвородневна обука
акредитована у Републичком заводу за социјалну
заштиту.
Пошто
Екуменска
хуманитарна
организација за ову обуку има акредитацију и сво
ново особље мора да има акредитацију да би све
било по пропису. Веома сам задовољна како тече
обука, неговатељице су веома активне, већ имају
неко знање тако да мислим да је извршен добар
избор за неговатељице које ће радити на терену,
рекла је Борка Врекић. У Центру за социјални рад
општине Пландиште су задовољни пројектом за који
је речено да одавно нису били у прилици да
имплементирају пројекат у корист корисника,

геронто службе, Центра за социјални рад и Општине
Пландиште.
- Презадовољне смо обуком, наше геронто
домаћице су врло ангажоване и мотивисане да се
обуче и усвоје нова знања, а постоји велико
интересовање за обуком код особа које такође желе
и спремне су да раде на пословима геронто
неговатељица, изјавила је Ђурђевка Тафра,
директорица
Центра
за
социјални
рад
Пландиште. Пројекат је у вредности од 4 милиона
динара и траје годину дана.
Од почетка фебруара у општини Пландиште
је почео са имплементацијом још један пројекат
намењен за ангажовање 5 геронто домаћица, у
наредних седам месеци. Пројекат финансира
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања према Конкурсу за доделу
средстава за финансирање пројеката за развој услуга
социјалне
заштите.
Општина Пландиште ће
средствима
Републике
Србије у износу од преко
1.133.929,00
динара
финансирати
услугу
„Помоћ у кући“. Овим
пројектом, обезбедила би
се услуга за око 70 лица
коју ће пружати геронто домаћице, а налазе се на
евиденцији Националне службе за запошљавање.
Председник општине Милан Селаковић,
Пландиште званично је примио и пожелео срећан
рад и овим геронто домаћицама и изразио
задовољство што ће захваљујући њима, општина
Пландиште у овој години моћи да пружа услуге
геронто службе у свим насељеним местима
општине.
Г.Р.

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

ВЕЛИКИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА
У Одсеку Локалне пореске администрације
Општинске управе општине Пландиште зaдовољни су
учинком у 2015. години. По речима шефа Одсека,
Александра Савкова, прошле године је Одсек
локалне пореске администрације донео 9689 решења о
обавезама по основу локалних јавних прихода.
Проценат наплате прошле године био је 80% што је на
завидном нивоу по висини наплате и савесности
грађана који су се показали у прошлој години као
редовне платише обавеза. Ове године, одштампано је
4880 уплатница за прву рату на којима се налази и
заостали дуг пореских обвезника из 2015. Рок за уплату
је 17.02.2016.године. У Одсеку Локалне пореске администрације кажу да је добра вест да у овој години нема
повећања обавеза, односно порез остаје на прошлогодишњем нивоу, за физчка и правна лица.
Г.Р.
ИЗВЕШТАЈ СА 113. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
На дневном реду седнице којом су активности из области безбедности саобраћаја,
председавали председник Општине, Милан научно-истраживачки рад у области безбедности
Селаковић и заменик председника, Ендре Сабо, саобраћаја, за техничко опремање јединице
укупно је било 9 тачака. Већници су, након саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
усвајања Записника са претходне две седнице прво саобраћај на путевима и других органа надлежних
разматрали Предлог Плана јавних набавки за 2016. за послове безбедости саобраћаја и за поправљање
годину. У овој години за Јавне набавке, добара, саобраћајне инфраструктуре, издвојено је преко
услуга и радова издвојено је више од 74 милиона миллион динара.
динара. Добра сачињавају 8 јавних набаки што
У оквиру Предлога Програма развоја спорта
износи око 12 милиона динара, услуге, 11 јавних Општине Пландиште за период 2016-2020. године
набавки, што износи 25
речено је да програм
ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА
милиона и радови, 10
има 4 приоритета,
РУМУНИЈА–РЕПУБЛИКА СРБИЈА
јавних
набавки,
у
такмичарски спорт., као
ОПШТИНА КОНКУРИСАЛА СА ПЕТ ПРОЈЕКАТА
износу од 37 милиона
први, друг је школски
За трећи позив предаје пројеката с п о р т ,
динара.
трећи
је
прекограничне
сарадње
Румунија-Република рекреативни спорт,
На
дневном
Србија из ИПА фондова Европске уније, општина спорт за жене и спорт
реду с у б или и
Извештаја о коришћењу Пландиште је припремила укупно 7 пројеката. особа са инвалидитетом
Почетком фебруара је конкурисала са пет из и четврти приоритет,
средстава буџетског
фонда у 2015. години – области здравстве заштите, социјалне и културне с п о р т с к а
инклузије деце са посебним потребама, за
с р е д с т в а
з а деловање у ванредним ситуацијама, из области и н ф р а с т р у к т у р а .
ф и н а н с и р а њ е
је
ловног туризма као и за побољшање јавне расвете. П р о г р а м о м
у н а п р е ђ е њ а У три пројекта је општина Пландиште лидер дефинсиан и Акциони
безбедности саобраћаја партнер. У току је припрема још два стратешка план за сва четири
на
путевима
н а пројекта, такође у оквиру ИПА програма који се
приоритета.
територији општине
На дневном реду
предају најкасније до 15. марта. Један је из области
Пландиште. У прошлој искоришћења геотермалних вода и здравственог су и била питања у вези
години укупан приход туризма а други се односи на комуникацију и са
регресираним
од наплаћених казни за учешће припадника националних заједниоца у превозом ученика и то
саобраћајне прекршаје регији у спортском, и културном животу Предлог
Решења
о
Г.Р.
на територији општине друштвене заједнице.
утврђивању
висине
Пландиште остварен је
регресирања трошкова
у износу од 907.155 динара. Укупан расход за све превоза редовних ученика средњих школа са
планиране активноси у оквиру унапређења подручја Општине Пландиште који свакодневно
безбедности саобраћаја на путевима на територији путују од места становања до места школе за јануар
општине Пландиште је 817.668 динара. Програмаом -јун 2016. године и Предлог Решења о утврђивању
коришћења средстава за финансирање унапређења висине регресирања трошкова превоза редовних
безбедности на путевима на територији Општине ученика средњих школа са подручја Општине
Пландиште за 2016. годину, за реализацију пландиште који повремено/викендом путују од
планираних активности као што су, рад тела за места становања до места школе за период јануаркоординацију, унапређење саобраћајног васпитања јун 2016. године.
и образовања, за превентивно-промотивне
Г.Р.
СТРАНА 2

ПРВА ОВОГОДИШЊА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ВЕЛИКИ БРОЈ МЛАДИХ ПРВОДАВАЛАЦА
Црвени крст Пландиште заједно са Институтом за
трансфузију крви Србије већ више од двадесет година организује
акције добровољног давања крви, три пута годишње. Прва
овогодишња акција била је крајем јануара и по речима представника
Института, премашила је сва њихова очекивања. Акцији се одазвало
108 давалаца. У поређењу са јануарскима акцијама добровољног
давања крви у Пландишту, последњих пар година, у овогодишњој
акцији је констатован већи број давалаца. Секретар Црвеног крста
Пландиште, Раде Митровски истиче да се одазвао већи број младих
који су у овој акцији први пут дали крв, чак 20. Исто тако, међу
даваоцима који су се одазвали акцији био је одређени број који су,
на жалост, након лекарског прегледа, били одбијени.
Редовни даваоци који се организовано одазивају акцији су и чланови Мото клуба “Панонски
гусари” из Пландишта. У јануарској акцији, организовано су дошли да дају крв и чланови Српске напредне
странке из општине Пландиште предвођени Јованом Репцем, председником Општинског одбора СНС-а,
вишеструким даваоцем крви.
Акција се одвијала у просторијама КОЦ-а и све то време били су присутни, службеници Црвеног
крста Пландиште и волонтери ангажовани на промоцији давалаштва који су редовно и добровољни
даваоци крви.
Г.Р.

ТРАДИЦИОНАЛНА ЛОВНА МАНИФЕСТАЦИЈА

МАРГИТСКА ЛИСИЦА 2016.
Ловачка секција „Зец“ из Маргите
и ове године је организовала,
традиционалну ловну манифестацију, 17 по реду, лов на „Маргитску лисицу
2016.“
Ловци из Маргите и њихово руководство први су на територији Јужног
Баната осмислили и организовали лов на лисицу. Већ у првом лову дошао је велики
број ловаца .Тако је било и ове године када је у лову на маргитску лисицу
учествовало преко 150 ловаца са територији општине Пландиште, суседних
општина и гостију из више места који редовно долазе у овај лов. Ове године, у лову
није устрељена ниједна .
По речима председника ЛС „Зец“ Маргита, Михаја Микше, домаћини су
били изузетно задовољни одзивомм ловаца за учешће у лову и надају се да ће
наредна година бити боља од ове.
Г.Р.

ОД НОВЕ ГОДИНЕ ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА

ЈЕДНОСТАВНИЈЕ И БРЖЕ
Од 1. јануара 2016. године ступиле су на
снагу Одредбе Закона о планирању и изградњи којe
на сасвим нов начин регулишу издавање локацијских
услова, грађевинских и употребних дозвола за
изградњу објеката.
Према Одредбама Закона уведена је,
такозвана електронска обједињена процедура за
издавање већ поменутих аката која ће у многоме
олакшати комуникацију између инвеститора и
локалне самоуправе, по питању изградње објеката.
Наиме, преко јединственог софтвера или,
такозваног Регистра обједињених процедура који
води Агенција за привредне регистре Републике
Србије, инвеститори у електронском облику подносе
захтеве за издавање потребних дозвола за изградњу
објеката.

Централни регистар наведене захтеве
прослеђује локалној самоуправи која даље, такође у
електронском облику комуницира са имаоцима
јавних овлашћења од којих прибавља све неопходне
услове за пројектовање, изградњу и употребу
објеката.
- На овај начин је олакшан поступак
инвеститорима тако што ће на једном месту, путем
савремених
технологија,
моћи
да
прибаве
одговарајуће дозволе без одласка, односно шетње од
шалтера до шалтера. Цео ситем је у поступку
уходавања и шире његове ефекте можемо очекивати
у наредном периоду - рекао је Никола Познић, шеф
Одсек за планирање и грађење Општинске управе
општине Пландиште.
Г. Р.
СТРАНА 3

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ

СВЕЧАНО И СА МНОГО РАДОСТИ
Већ по традицији, све три основне школе у
општини Пландиште, „Доситеј Обрадовић“,
„Јован Стерија Поповић“ и „Јован Јовановић
Змај“ заједно са својим подручним одељењима,
прославиле су „Светог Саву“ школску славу.

Све прославе одржане су у преподневним
сатима и почеле су литургијама, свечаним
академијама и приредбама које су ученици
припремили уз помоћ својих наставника. Након
тога је, у свим школама, у присуству, гостију и
кумова славе, резидбу славског колача обавио
месни парох. Слављенике
ученике и госте
поздравили су директори школа.
Резидбу славског колача обавили су јереј
Недељко Јанковић у Пландишту и Купинику,
протојереј Михајко Вукотић у Великој Греди и
Милетићеву, јереј Синиша Лакичин у Хајдучици,
јереј Миломир Миладиновић у Великом Гају и
јереј Борис Топић у Маргити. Ове године кумови
школа били су: у Пландишту, Зоран Малбашa,
кумство предао Наташи и Влади Јаћимовски, у
Великој Греди Милко и Драгана Спремо, кумство
предали Активу жена, Нади Милановић, у
Хајдучици, од прошле године, на предлог тадашњег

СТРАНА 4

директора Влајка Раковића, уведен је леп гест,
кумују ученици и разредни старешина, осми разред
који кумство предаје седмом разреду. У
Милетићеву су кумовали Зоран и Јорданака
Масловарић из Пландиште а кумство је преузео
Војислав Ћурчић из Милетићева, у Купинику,
Нада Бероња, кумство предала Анкица Кајтез,
Великом Гају, Црквени одбор предао је кумство
Милану Видаковићу и у Маргити, Далибор
Томаш је био овогодишњи и нови кум Славе.
Традиција прославе школске славе негује се
и брижно чува и у малим одељењима школа, попут
Милетићева где, од првог до четвртог разреда,
заједно са прешколарцима укупно има 12 ђака.
Поводом школске славе, Савиндана, већ
трећу годину заредом, власница дворца Капетаново,
Радмила Јовановић, на Капетанову је органзовала
пријем за ученике школе у Старом Лецу и млађу

децу. Након приредбе коју су припремили, ученици
и остали малишани, њих 25 примили су поклон
пакетиће са школским прибором. Тога дана, врата
дворца Капетаново била су широм отворена за
најмлађе, њихове родитеље и све остале који су
желели да са њима поделе радост прославе Светог
Саве.
У општини Пландиште, Светог Саву су као
храмовну славу Српске православне цркве
прославили и Маргићани а по први пут се
прослављала и као крсна слава Месне организације
пензионера у Великом Гају.
Академијама, резидби колача и осталим
прославама, присуствовали су и представници
Локалне самоуправе
Г.Р.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА

“РАДНОМ ПРАКСОМ ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈУЖНОМ БАНАТУ”
Завршна конференција пројекта “Радном
праксом до нових радних места у Јужном
Банату” одржана је 02. фебруара у 12 часова у
Малој сали општине Пландиште.
Пројекат “Радном праксом
до нових радних места у
Јужном Банату” финансиран
је од стране Министарства
омладине
и
спорта
Републике
Србије,
град
Панчево
је
носилац
пројекта, а партнери на
пројекту су општина Ковачица, општина
Пландиште и Регионални центар за друштвеноекономски развој “Банат”.
У оквиру пројекта спроведена је теоријска
обука за 73 полазника у три партнерске општине,
чије су листе упућене менторским предузећима на
усвајање и селекцију кандидата у складу са
потребама и максималним бројем који је планиран
за финансирање са пројекта.
Тромесечна радна пракса у оквиру пројекта
окончана је 31. децембра 2015. године. Радна пракса
је реализована у 15 менторских
предузећа за 35 практиканата.
У Пландишту је одржана
пракса за 10 практиканата у
предузећу Јасмил, у Ковачици за 10
практиканата
у
4
предузећа: Екстра фреш веш,
Славен комерц, Дебељачка језера
и ресторан Гламур а у Панчеву је
реализовало праксу 15 практиканата
у 10 предузећа: Пасаж, Утва
Милан Премасунац Качарево,
Идис,
Адеком,
Хипра
инжињеринг, Хол нет, Поко Локо,
Банатско Зрно, Георад и ХИП
Петрохемија. Учешћем у пројекту,
ова предузећа демонстрирала су
своју друштвену одговорност од
значаја за локални економски

развој, наводи се у позиву Градске управе.
Реализација овог пројекта допринела је
подизању свести грађана о значају неформалног
образовања и целоживотног учења као ефикасног
средства за повећање запошљивости младих и
афирмације предузетничког амбијента – нагласио је
председник
општине
Пландиште,
Милан
Селаковић.
Координатор Канцеларије за младе општине
Пландиште уручио је Захвалнице
представници менторског предузећа
Јасмил, Слађани Медић која је
била одговорна за спровођење радне
праксе
у
Јасмилу,
затим
практиканткињама Тркља Тијани и
Радовић Јелени које су продужиле
уговор о запослењу у Јасмил
компанији.
Поред директних корисника,
пројекат је био значајан за
представнике јавног и пословног
сектора у Панчеву, Ковачици и
Пландишту јер је дошло до
умрежавања и сарадње релевантних
актера
на
пољу
повећања
запошљивости младих.

@

АКТИВНОСТ УДРУЖЕЊА ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

БАДЊАЦИ ЗА СВЕ И ОВЕ ГОДИНЕ
Актив жена Удружења инвалида рада општине Пландиште, равно 14 година година, уочи Божића,
једног од најрадоснијих хришћанских празника, за храм Свети Рафало Банатски у Пландишту, прави
Бадњаке који се освештавју и на Бадњи дан поклањају деци и верницима, који долазе на паљење Бадњака.
Тако је било и ове године, 30 чланова Удужења инвалида рада општине Пландиште заједно са својим
унучићима којих је овога пута било 14, у просторијма Богомоље у Пландишту направили су 460 Бадњака,
највише до сада. Прављење Бадњака је њихова редовна
актвност планирана Годишњим Планом и програмом рада,
коју реализују уз подршку Црквене општине Пландиште. По
речима председнице Удружења, Славице Цветићанин, ову
активност су претвориле у радионицу, будући да из године у
години уз њихову помоћ и инструкције, Бадњаке праве и
намлађи. Иначе, како су рекли, овој активности се посебно
радују. По завршетку посла, захваљујући Локалној
самоуправи и председнику општине Пландиште, припремиле
су освежење, мало воћа и слаткиша што је посебно радовало
најмађе који су обећали да ће и следеће године помагати у
прављењу бадњака. На Бадњи дан, у свим српским
православним храмовима у општини Пландиште обавило се
паљење Бадња.
Г.Р.
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Општинска управа општине Пландиште на основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о захтеву за интегрисану дозволу
Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган примио захтев за интегрисану дозволу оператера
„ВИНДИЈА“д.о.о. Лајковац, Индустрија меса Пландиште, Београдски пут бб, Пландиште, број 501-34/201401-IV, за рад постројења Индустрије меса и обављање активности у производњи живинског меса и
производа од живинског меса, на локацији катастарскa парцелa бр. 2422/2 КО Пландиште.
Увид у захтев за интегрисану дозволу може се извршити у просторијама Општинске управе општине
Пландиште, канцеларија број 6, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту www.plandiste-opstina.rs, у
року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за интегрисану дозволу овом органу у
року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Zichyfalva Község Közigazgatási Hivatala, A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és
csökkentéséről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 135/2004 és 25/2015
szám) 11. szakasza alapján, összefüggésben a Törvény 23. szakaszával

HIRDETMÉNYT tesz közzé az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemről
Tájékoztatjuk az érintett nyilvánosságot, hogy ezen környezetvédelmi hatósághoz az egységes
környezethasználati engedély iránti kérelem érkezett 501-34/2014-01-IV ikt. szám alatt, a környezethasználó
„VINDIJA“ Kft Lajkovac, Industrija mesa Plandište, Belgrádi út, szám nélkül, Zichyfalva, részéről a létesítmény
működtetésére a baromfitenyésztésben és baromfihús termékek készítésében, amelyeknek a telepítési helye
Zichyfalva Kataszteri Község, 2422/2-es számú kataszteri parcella.
Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelembe betekintést lehet végezni a környezetvédelmi
hatóságnál Zichyfalva Község Közigazgatási Hivatalában, a 6. számú irodában minden munkanapon 11 és 14 óra
között vagy a következő honlapon www.plandiste-opstina.rs, az e hirdetmény közzétételétől számított 15 napon
belül.
Az érintett nyilvánosság az e hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi
hatóságnál az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt tehet.
Општинската администрација на општина Пландиште врз основа на член 11. а во врска со
член 23. од Законот за интегрирано спречување и контрола на загадувањето на животната
средина (“Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), дава следно:

ИЗВЕСТУВАЊЕ за барањето за интегрирана дозвола
Се известува заинтересираната јавност дека овој орган прими барање за интегрирана дозвола од
оператерот на ’’ВИНДИЈА’’ д.о.о. Лајковац, Индустрија за месо Пландиште, Београдски пут бб,
Пландиште, број 501-34/2014-01-IV за работа на фабриката на Индустријата за месо и спроведување на
активности во производството на месо од живина и производи од месо од живина, на локација катастарска
парцела бр. 2422/2 КО Пландиште.
Увид во барањето за интегрирана дозвола може да се изврши во просториите на Општинската
администрација на општина Пландиште, канцеларија број 6, секој работен ден од 11 до 14 часот, или на веб
страницата www.plandiste-opstina.rs во рок од 15 дена од денот на објавување на ова известување.
Заинтересираната јавност може да достави мислење во врска со барањето за интегрираната дозвола
на овој орган во рок од 15 дена од денот на објавување на ова известување.
Administrația Municipală din Comuna Plandiște pe baza articolului 11., dar în corelație cu
articolul 23. Din Legea despre prevenirea și controlul integrat al poluării mediului (”Monitorul
Oficial RS”, nr.135/04 și 25/15) prevede următoarele:

ANUNȚ privind cererea de autorizație integrată
Se informează publicul interesat că acest organ administrative a primit cererea pentru autorizația integrată a
operatorului" VINDIJA " doo. Lajkovac, Industria de carne Plandište, Beogradski put bb , Plandište , numărul 50134 / 2014-01 - IV, pentru funcționarea industriei de cărne și în realizarea activităților de producție de carne de
pasăre și a produselor de carne de pasăre, pe locația parcelei cadastrale nr. 2422/2, KO Plandište.
Introspecție în cererea pentru autorizația integrată se poate face la sediul Administrației Municipale din
Plandište , Biroul nr 6 , în fiecare zi lucrătoare de la 11-14 ore , sau pe site-ului www.plandiste-opstina.rs, în
termen de 15 zile din data publicării prezentului aviz.
Publicul interesat poate depune aviz privind cererea de autorizație integrată aceastei autorități în termen de
15 zile de la publicarea prezentului aviz.
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Na základe článku 11, v súvislosti s článkom 23 Zákona o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia (Sa "Službeni glasnik RS", no 135/04 a 25/15), Оbecná správa
obce Plandište zverejňuje nasledovné:

OZNÁMENIE o žiadosti o vydanie integrovaného povolenia
Informujeme verejnosť, že tento orgán prijal žiadost na vydanie integrovaného povolenia operátora
"Vindija" doo Lajkovac, Mäsový priemysel Plandiste, Beogradski put bb, Plandiste, číslo 501-34 / 2014-01-IV, pre
prevádzku na mäsový priemysel a vykonávanie činností výroby hydinného mäsa a výrobkov z hydinného mäsa na
katastrálnej parcele číslo 2422/2 , KO Plandište.
Záujemci si žiadosť o vydanie integrovaného povolenia môžu pozrieť v miestnostiach obecnéj správy obce
Plandište, v kancelárii číslo 65, každým pracovným dňom od 11 – 14 hodíne, alebo na internetovej stránke
www.plandište-opština.rs, v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.
Záujemci svoju mienku o žiadosti na vydanie integrovaného povolenia môžu podať tomuto orgánu
v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohoto oznámenia.
БОЖИЋНИ ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

ПРВО МЕСТО ЗА ЕКИПУ ВТ-X
Традиционални Божићни турнир у малом фудбалу који се већ
21 годину одржава у Пландишту, није изостао ни ове године.
Захваљујући Општини Пландиште која је преузела
овогодишњу организацију Турнира, љубитељи фудбала су
могли два дана да прате мечеве квалификација а на сам
Божић, полуфиналне и финалне утакмице. На овогодишњем
Турниру је учествовало 6 екипа, углавном састављених од
играча ФК „Слога“ из
Пландишта.
Победници овогодишњег Божићног турнира у малом фудбалу у
Пландишту била је екипа БТ-X из Пландишта која је поред пехара
освојила и награду у износу од 20.000 динара. Друго место и награда у
износу од 10.000 динара припало је екипи БанатскиКарловац док је
трећепласирана била екипа „КафеРосо“ из Пландишта којој је припала
награда од 5.000 динара.
Организатор Турнира је ове године припремио вредне награде и
за верну публику. Купљена карта за финале Турнира била је уједно и
купон за томболу. Прва награда је била плазма телевизор коју је
обезбедила Општина. Другу награду, таблет уређај, обезбедила је Месна
заједница Пландиште а трећу, безжични телефон, продавница Тргобан
Пландиште.
Награде је уручио председник општине, Милан Селаковић.
Г.Р.
* * * Б Л И Ц * * * Б Л И Ц * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * Б Л И Ц * * * Б Л И Ц * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * *

*
Спортски савез општине Пландиште на самом почетку године укључио се у увек актуелну акцију
"Лопте у школе деца то воле" и тим поводом за школску славу Основним школама у Пландишту, Хајдучици
и Великој Греди поклонио одређени количину спортских реквизита – лопте за фудбал, кошарку и одбојку.
*
Један од првих спортских догађаја у нашој општини је Традиционални турнир "Ветерана и
заборављених асова" у малом фудбалу. Ово такмичење у организацији Фудбалског савеза одржаће се осми
пут 20.02.2016. године у спортској сали ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пландишту. За разлику од претходних,
овогодишњи турнир је позивни, међународног је карактера а за првопласирану екипу и појединце обезбеђена
су признања у виду пехара и диплома.
*
Зимски регистрациони период у 2016. години за играче клубова свих степена такмичења траје од 18.
јануара до 12. фебруара, 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
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

КАРАТЕ У ВРХУ
Највећа спортска манифестација у општини
Пландиште „Избор спортисте године за 2015.“ у
организацији
Спортског
савеза
а
под
покровитељством Општине Пландиште, и ове године
је одржана у последњој недељи старе године.
Јубиларна двадесета по реду манифестација
коју су спортисти прихватили и подржавају на
најбољи могући начин, већ неколико година уназад
има савремен концепт организовања на којем могу
организаторима да позавиде и много веће средине и
градови који организују сличне манифестације. У
сали биоскопа „Авала“ у Пландишту, пред бројном
публиком, спортисте, спортске раднике и остале
присутне, прво је поздравио председник Спортског
савеза Јовица Селаковић, а затим председник
општине Милан Селаковић који је том приликом
похвалио
успехе
младих
кошаркашица,
вицепрвакиња републике у школској кошарци као и
младе фудбалере односно каратисте.
Након ретроспективе спортских дешавања
током прошле године, проглашени су и најбољи:
школска екипа, најбољи спортски радник, спортски
тренер, спортске наде, јуниори, сениори и најбоља
спортска екипа.
За 2015. годину, жири Спортског савеза
општине Пландиште у саставу: Јовица Селаковић,
председник и чланови, Миодраг Брезичанин, Душан
Доневски, Милорад Стоилковски и Миленко
Иванчевић, одлучио је да најбоља школска екипа за
2015. годину буде ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пландиште која, како је речено у образложењу, већ
неколико година нема конкуренцију својих
вршњакиња на територији општине и региона када је
у питању кошарка у женској категорији.
Најбољи спортски радник у 2015.години је
представник ФК "СЛОГА" – Пландиште,
Миладин Драмлићанин који са успехом и
волонтерски обавља најосетљивије послове у клубу.
Својим дугогодишњим активним радом дао је
велики допринос ФК "Слога" као и фудбалу уопште.
Најбољи тренер у 2015. години је, по одлуци жирија,
Душан Ћорда, тренер млађих категорија ФК
"Слога" из Пландишта. У кратком временском року
успео је да селектира трофејну генерацију која у
пионирској категорији Јужнобанатске лиге Исток

није имала равноправног ривала. Својим
ангажовањем неоспорно је заслужан за подизање
квалитета фудбалског спорта у нашој општини.
За спортске наде Општине у 2015. години,
проглашени су: Вукашин Иванчевић, Никола
Дракулић и Јована Михајловски, фудбалске наде,
Андреј
Адамовић,
карате
нада,
Даница
Вукомановић, одбојкашка нада и Андреј
Новаковић и Сандра Шобот, кошаркашке наде.
Најбољи јуниори у 2015. години су Стефан
Величковски, члан Карате клуба “АГРОБАНАТ”
– Пландиште и Миа Милошевић, доскорашња
играчица ЖКК "СЛОГА" а однедавно чланица
ЖКК "ПРОЛЕТЕР 023" из Зрењанина.
У конкуренцији за најбоље сениоре у 2015.
години у општини Пландиште победили су
Александар Ивошевић, члан Карате клуба
“Агробанат” – Пландиште који је до сада освојао
медаље у свим узрасним категоријама а у 2015-ој
години издвајају се појединачно трећа места
освојена на Првенству Србије и Војводине односно
Купу Србије и прво место На Купу Војводине
екипно, и Невена Гроздановски, чланица Карате
клуба “Агробанат” од 2007. године која је до данас
освојила преко 70 одличја са свих домаћих и
међународних такмичења. Најбоља спортска екипа
општине за 2015. годину је Карате клуб
„АГРОБАНАТ“ Пландиште. Већ по традицији,
клубовима и организацијама који славе јубилеј
додељује се специјално признање. Ове године
плакете су уручене: ФСО Пландиште – 50. година
постојања и рада, ФК "НАША КРАЈИНА" из
Купика за четрдесетогодишњницу док је ОК
"ПЛАНДИШТЕ" прославио десети рођендан.
У уметничком делу програма наступали су,
млада и талентована Марија Кравић ученица
основне музичке школе "Јосиф Маринковић" Вршац,
одсек флаута, а затим и Акро денс клуб "Супер
Стар" из Пландишта.
Награде су уручили, Бојана Јовановић,
чланица Општинског већа задужена за спорт и
омладину, Милан Пуђа, секретар Спортског савеза,
Јовица Селаковић, председник Спортског савеза и
председник општине, Милан Селаковић.
Г.Р.
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