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СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

Последња, 27. седница Општинског већа 
Општине Пландиште одржана је у петак 
13.01.2017. године. Седницом у чијем раду је 
учествовало 8 већника, је председавао председник 
Општине, Јован Репац. Након Усвајања записника 
са 24. 25. и 26. седнице Општинског већа Општине 
Пландиште, већници су разматрали укупно 14 
тачака дневног реда. Прво је утврђен Предлог 
Решења о разрешењу чланице Савета за здравље 
Општине Пландиште а након тога већници су 
утврдили Предлог Решења о именовању два члана 
Савета за здравље Општине Пландиште. На 
дневном реду 27. седнице Општинског већа био је 
Предлог 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 јануар-јун 2017. године. Већници 
су утврдили и Предлог Решења о висини 
регресирања трошкова превоза редовних ученика 
средњих школа са подручја Општине Пландиште 
који повремено/викендом путују од места 
становања до места школе за период јануар-јун 
2017. године. На дневном реду су биле и две тачке 
које су се односиле на Конкурс за доделу новчаних 
награда најбољим студентима са подручја Општине 
Пландиште за школску 2016/2017. годину и 
Конкурса за новчану помоћ студентима са подручја 
Општине Пландиште за школску 2016/2017. 
годину. Након тога, већници су одлучивали о 
тачкама дневног реда које се односе на доделу 
буџетских средстава по основу пројеката и то, о 
Предлогу Обавезног садржаја Смерница за 
предлагаче програма/пројеката, о Предлогу 
Закључка о покретању поступка за суфинансирање 
пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања у 2017. години, o 
предлогу Закључка о покретању поступка за 
финансирање пројеката организација цивилног 
друштва у Општини Пландиште за 2017. годину и 
Предлог Закључка о покретању поступка за 
финансирање пројеката цркава и верских заједница 
у Општини Пландиште за 2017. годину. Већници су 
усвојили и Предлог Конкурса за доделу средстава 
црквама и верским заједницама у Општини 
Пландиште за 2017. годину а након тога и Предлог 
Решења о образовању Комисије за спровођење 
јавног конкурса за расподелу буџетских средстава    
црквама и верским заједницама. 

 Мало је амбициозних средњошколаца који 
не пожеле да бораве у Истраживачкој станици 
Петница ако не дуже, онда макар један семинар. 
Међу онима који су чули и маштали о Петници су и 
Невена Гроздановски и Теодора Деспотовски из 
Пландишта, сада ученице трећег разреда гимназије 
„Борислав Петров Браца” у Вршцу. До сада сан, 
од фебруара, за Теодору и марта за Невену, Петница 
постаје стварност којој се јако радују и са 
нестрпљењем очекују одлазак. Ове вредне 
средњошколке потрудиле су се, знањем и умећем да 
себи обезбеде позив за Петницу а Општина 
Пландиште им је у томе финансијски помогла. У 
Општини кажу, да им причињава радост када 
помажу знање и памет. Теодора и Невена захваљују 
Општини Пландиште на помоћи и обећавају да ће 
вредно радити и да ће се у Петници показати у 
најбољем светлу. Ове две младе и амбициозне 
гимназијалке су за Петницу конкурисале тако што 
су писале радове на задате теме. Теодора је писала 
на тему „Одабран сам да се времепловом вратим 
у прошлост”, док је Невена изабрала тему 
„Основала бих независну школу”. На основу 
послатих радова, из Петнице је стигао одговор и 
позив да Теодора борави од 15. фебруара у класи 
комбинованих наука, а Невена, од 8. марта у класи 
друштвених наука. Теодора и Невена од Петнице 
очекују проширење знања, дружење и стварање 
нових пријатељстава са младима који имају слична 
интересовања а Невена додаје да се нада да ће 
боравак и рад у Петници, успети да је усмере ка 
конкретној друштвеној науци коју би могла да 
студира. Обе су на математичком смеру у 
Гиманзији, али би Невена желела да студира 
друштвене науке. Нестрпљиве су да сазнају како ће 
Петница да их научи да истражују, да буду 
самосталне а посебно како да буду критичне према 
себи и другима и да истрају у томе што раде? Из 
општине Пландиште, у последњих 15-ак година у 

Петници су 
били: Данило 
Ракић, Марија 
Манојловић и 
Марио Перић, 
док је Дарко 
Д о н е в с к и , 
дугогодишњи 
ментор из 
о б л а с т и 
астрономије и 
астрофизике. 

УЗ ПОМОЋ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

НЕВЕНА И ТЕОДОРА  

ИДУ У ПЕТНИЦУ 
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 У Одсеку за планирање и грађење, 
грађевински инспектор, Милан Росић је у вези са 
пописом незаконито изграђених објеката рекао да су 
екипе свакодневно на терену и да се максимално 
ефикасно пописују стамбени, економски и помоћни 
објекти који су незаконито изграђени. Росић је рекао 
да је на територији општине Пландиште до сада 
пописано више од 1000 објеката. Комплетно су 
одрађена насељена места: Хајдучица, Стари Лец, 
Дужине, Марковићево и Јерменовци. У Великој 
Греди и Пландишту, пописано је скоро 90% 
бесправно изграђених објеката, што је око две 
трећине укупно пописаних објеката.  О искуствима 
са терена, инспектор Росић каже да већина 

домаћинстава прима инспекторе и схвата обавезу 
легализације објеката. Држава са много разумевања 
спроводи озакоњење уз максимално излажење у 
сусрет власницима објеката, са минималним ценама 
обавезних такси. Оно што  би могло бити мало веће 
оптерећење за кућне буџете, је ангажовање геометра 
и инжењера, али ово је сигурно најповољнији 
моменат за легализацију незаконито изграђених 
објеката, кажу у Одсеку за планирање и грађење 
Општинске управе општине Пландиште који ће 
уторком, средом и четвртком од 8-13 сати примати 
странке ради евентуалних давања објашњења, 
усмених упутстава и слично (зграда у дворишту 
општине).                        Г.Р. 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТИ 

    ПОПИСАНО ВИШЕ ОД 1000 ОБЈЕКАТА  

 Од тренутка када су се реактивирали, КУД 
“Николаје Балћеску“ из Барица је тежио да 
успостави сарадњу са неким од КУД-ова или Домом 
културе из суседне Румуније. Захваљујући Општини 
која је реализовала пројекат са градом Дета у 
Румунији, још 2012. године, на званичном отварању 
реновираног Дома културе у Барицама који носи име 
чувеног румунског песника и преводиоца Перту 
Крдуа, родом из Барица, у уметничком делу 
програма, као гости су наступали и чланови 
Фолклорног анасамбла Културног центра Дета. 
 Будући да су гости били изузетно добро 
примљени а домаћини узвратили гостовање и исто 
тако лепо дочекани у Дети, жеља Баричана је била да 
се на неки начин успостви трајнија сарадња међу 
њима. Жеље су се преточиле у стварност 2015. када 
је КУД “Николаје Балћеску“ из Барица позвао 
ансамбл румунских народних игара Културног 
центра Дета да буду њихови гости на концерту који 
су назвали „Концерт пријатељства“. Други по реду 
Концерт пријатељства одржан је и крајем прошле 
године, на Светог Стевана. Поред гостију из Дете и 

вокалних солиста Културног центра Дета на 
концерту су учествовали, чланови школског хора 
који су извели коледарске песме и солиста Стиви 
Миуц из Локава. Публике није мањкало, напротив, 
Баричани, жељни оваквих приредби напунили су 
салу Дома културе. У име домаћина, Васа Тапалага, 
председник КУД-а „Николаје Балћеску“ је на крају 
програма, гостима, председнику МЗ Барице и 

спонзору вечери уручио 
захвалнице. Концерт је 
био одличан а дружење 
након тога још боље. 
Сви се слажу да ће 
дружење памтити ако не 
дуже, онда до следећег 
сусрета. Баричани теже 
д а  „ К о н ц е р т 
пријатељства“ постане 
традиционални који ће 
се одржавати увек у 
послед њој  нед ељи 
децембра.                  Г.Р. 

КУД „ НИКОЛАЈЕ БАЛЋЕСКУ“ И МЗ БАРИЦЕ  

   ДОМАЋИНСКИ ДОЧЕКАЛИ ГОСТЕ ИЗ ДЕТЕ  

Одсек за планирање и грађење, Општинске управе општине Пландиште обавештава да је почело 
издавање паркинг карата за особе са инвалидитетом за 2017. годину. По речима Николе Познића, шефа 
Одсека, право да добију карту имају особе са инвалидитетом чије је телесно оштећење минимум 80%. За 
добијање карте, потребно је приложити: копију личне карте, копију саобраћајне дозволе и фотографију. 

ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
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 На основу члана 64. става 1. тачке 11. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
16/2008, 17/2012 и 3/2015) 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 13.01.2017. 
године, расписује     
      К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА  НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 
ШКОЛСКУ 2016./2017. ГОДИНУ 

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Расписује се конкурс за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску 

2016./2017. годину, са циљем подстицања за постизање бољих резултата студирања и развијање такмичарског духа. 
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине 

Пландиште“, број 28/2016) у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине.  
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 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: 
 - Уверење о уписаној години студирања;  
 - 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); 
 - Штампане податке са електронске личне карте; 
 - Потврду о пребивалишту са податком од када је становник општине Пландиште; 
 - Фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама (за студенте на студијама другог степена односно трећег 
степена); 
 - Доказ да није у радном односу (извод из евиденције незапослених лица НСЗ или оверену изјаву којом се потврђује да 
студент није у радном односу);  
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 

Конкурс је отворен од  16.01.2017. до 03.02.2017. године. 
V ПОСТУПАК 

Кандидат за добијање новчане награде, подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова послати на адресу: Општина Пландиште, Услужни центар-Писарница, Војводе 

Путника 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 Пландиште, у 
Канцеларији за младе. 
 
Напомена: Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у Општинској управи Пландиште на телефон 013/862-335. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 612-2/2017-III                     ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 13.01.2017.               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
П л а н д и ш т е                       Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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На основу члана 64. став 1. тачкa 11. и  члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 
17/2012 и 3/2015) и члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 27/2016), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 13.01.2017. године, расписује, 

К О Н К У Р С 
ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА  

ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016./2017. ГОДИНУ 
I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

Расписује се конкурс за новчану помоћ студентима прве године факултета, односно уметничких академија, који имају 
пребивалиште на територији општине Пландиште, за школску 2016./2017. годину. 

Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 28/2016) у оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита, ПА 0006 Подршка деци и породицама са децом –
материјална помоћ студентима прве године.  
II УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 Право на доделу новчане помоћи имају студенти са пребивалиштем на територији општине Пландиште који испуњавају 
следеће услове: 
 - да су уписали прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне студије) на високошколским 
установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,  
 - да имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање 12 месеци пре расписивања конкурса, - да први пут 
уписују прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне студије) на високошколским установама чији 
је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и 
 - да нису у радном односу. 
III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 
 Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ и следећа документа: 
 - Уверење да су уписали први пут прву годину студија првог степена (основне академске или основне струковне студије) на 
високошколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе; 
 - Штампане податке са електронске личне карте; 
 - Потврду о пребивалишту са податком од када је становник општине Пландиште; 
 - Доказ да није у радном односу (извод из евиденције незапослених лица НСЗ или оверену изјаву којом се потврђује да 
студент није у радном односу). 
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 
 Конкурс је отворен од 16.01.2017. до 03.02.2017. године. 
V ПОСТУПАК 
 Кандидат за добијање новчане помоћи, подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова послати на адресу: Општина Пландиште, Услужни центар-Писарница, Војводе Путника 38. 26360 Пландиште, са 
назнаком „Конкурс за новчану помоћ студентима“. 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 
помоћи. 
VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ 
 Образац пријаве се може преузети са сајта Општине (www.plandiste-opstina.rs), или у Општинској управи Пландиште, у 
Канцеларији за младе. 
Напомена: Додатне информације заинтересовани студенти могу добити у Општинској управи Пландиште на телефон 013/862-335. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 612-1/2017-III                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 13.01.2017.                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
П Л А Н Д И Ш Т Е               Јован Репац, мастер економиста с.р. 

ОПШТИНА И У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ ПОМАЖЕ УЧЕНИКЕ 

РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ 

 И у овој школској 
години, чланови Општинског 
већа одлучили су да наставе да 
помажу ученике средњих школа 
са своје територије. Као и у 

првом полугодишту, и у другом, Општина регресира 
трошак превоза редовних ученика који свакодневно 
путују од места становања до школе. За ученике који 
путују у суседне општине, Вршац, Алибунар и 
Сечањ, Општина регресира  трошак месечне карте 
изнад 4900 динара од цене коју наплаћује овлашћени 
превозник, односно изнад 3900 динара за ученике 
који путују на релацијама Јерменовци-Алибунар и 
Маргита-Вршац. За средњошколце са територије 
општине Пландиште који до школе путују ван 
суседних општина, у Београд, Панчево, Зрењанин, 
Општина регресира трошкове месечних карата у 
висини од 30% од цене коју наплаћује овлашћени 
превозник. За јануар и јун 2017. године, када 

ученици не иду пун месец у школу, Општина ће 
регресирати трошкове месечних карата изнад 2500 
динара, за све релације са суседним општинама. 
 Такође, одлучено је да Општина помаже и 
ученике који повремено, односно викендом путују 
од места становања до школе. Висина регресирања 
ове карте је 30% од цене повремених карата који 
овлашћени превозник наплаћује. 
 Средњоколци који примају социјану помоћ 
или су из породице у којој је родитељ оболео или 
нема родитеља а слабог су материјалног стања, 
остварују право на бесплатну месечну карту. Прошле 
године, за трошкове превоза средњошколаца, 
Општина је издвојила преко 11 милиона динара. 
Свакодневно до школе, са територије општине 
Пландиште путује 332 ученика а викенд карту је 
користио 71 ученик. Право на бесплатну месечну 
карту остварило је 44 ученика.                                
                                                                                    Г.Р.  

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
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- Ово је за мене спас јер нисам био у могућности да спремим 
довољно дрва за огрев. Дошао сам у Прихватилиште да презимим. У 
Прихватилишту имамо све, храну, смештај и купамо се кад хоћемо. 
Остаћу док не прође зима, - рекао Владимир Петраш из Јаношика 
који је ових дана смештен у Прихватилиште. Владимир је ангажован и 
помаже у трпезарији.  

Директор Дома у Старом Лецу, др Мирјана Вуковић каже да, 
од оснивања 2009. године до данас, Прихватилиште у просеку збрине 
од 10 до 15 корисника. Највише корисника је било 2012. године када је 
Прихватилиште збринуло 24 особе. Капацитет је 15 кревета који се, у 
времену када нема корисника, попуњавају корисницима Дома који се 
припремају за становање уз подршку.  

- Тренутно имамо 6 корисника. Кад су кренуле ниске 
температуре смештенео је 7 лица, на жалост, једно лице због 
промрзлина преминуло је у болиници у Белој Цркви. Три корисника је 
из општине Пландиште и три из општине Алибунар - рекла је директор Дома. 

И Центар за социјани рад општине Пландиште је имао пуне руке посла ових дана. У оваквим 
леденим данима с обзиром да општина која има нешто више од 11 хиљада становника од којих је 2,5 хиљаде 
у систему социјалне заштите, стручни тим Центра је извршио теренски обилазак и непосредан увид у 
тренутно стање, рекла је Ђурђевка Тафра, директор Центра за социјални рад општине Пландиште. 

Током последњих недељу дана било је 6 збрињавања од тога три у Прихватилиште за одрасла и стара 
лица у Старом Лецу и три у Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у 
Вршцу, за два лица је обезбеђен пакет хране и ћебад од стране Црвеног крста Пландиште и обезбеђени су 
дневни оброци за још три лица у Прихватилишту у Старом Лецу. 

Проблем настаје када угрожени одбијају смештај. Уколико су способни да се сами брину о себи и 
члановима породице, тада се помоћ обезбеђује евентуално у натури (дрва, храна, одећа, ћебад) укључује се 

Локална самоуправа и Црвени крст општине Пландиште. 
Директорка Центра истиче да постоји одлична сарадња са 
Домом здравља, Прихватилиштем, Специјалном болницом 
у Вршцу, Полицијском станицом, Ватрогасном станицом, 
Црвеним крстом и наравно све то уз непосредну помоћ 
Локалне самоуправе и команданта штаба за ванредне 
ситуације - председника Јована Репца. 
 - Напомињем да је штаб у сталном контакту, и до 
неколико пута дневно, и да је неопходна сарадња свих 
карика које сам навела јер је довољно да једна попусти и 
цео систем не функционише - рекла је Тафра. 
 Из Центра за социјални рад општине Пландиште 
апелују на грађане општине Пландиште да сарађују и 
обавештавају било коју од наведених надлежних 
институција, уколико имају сазнања да је неко од 
суграђана животно угрожен или су и сами угрожени. 

ПРИХВАТИЛИШТЕ У ДОМУ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА СТАРИ ЛЕЦ 

СПАС ЗА ПРЕЗИМЉАВАЊЕ 

 Упркос изузетно хладном времену које је било на Бадњи дан, мештани су се у великом броју 
окупљали у скоро свим православним црквама у 
општини где се традиција паљења бадњака негује и 
одржава. 
 Тако је било и у Пландишту. Од месног 
пароха, Недељка Јанковића сазнајемо да су се за 
бадњаке који су дељени деци и присутним верницима 
и мештанима побринули кумови Славе, породица  
Бабовић из Пландишта која је обезбедили послужење 
за присутне и поклон пакетиће који су подељени деци 
на Божић. 
 Актив жена „Бисери“ Пландиште је и ове 
године поводом Божића, храму Свети Рафаило 
Банатски у Пландишту, даривао новчани поклон у 
износу од 5.000,00 динара.    

             Г.Р. 

У СВИМ ПРАВОСЛАВНИМ ХРАМОВИМА У ОПШТИНИ  

ВЕЛИЧАНСТВЕНА ТРАДИЦИЈА ПАЉЕЊА БАДЊАКА 
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 Епидемија грипа 
у општини Пландиште 
јењава, чак је примећен и 
благи пад броја оболелих 
који се јављају лекару – 
рекао је др Драго 
Божић, директор Дома 
здравља „1. Oктобар“ у 
Пландишту у вези са 
епидемијом грипа која 
није заобишла ни ову 

малу  општину. Грип је достигао свој максимум  око 
Нове године, односно пред новогодишње празнике 
када су чекаонице биле пуне. Што се тиче броја 
оболеле деце и ученика, по речима директора др 
Божића, школски распист је сигурно добрим делом 
допринео да грип полако пролази јер деца нису била 
у већем броју на једном месту. Вакцина против грипа 
у Дому здравља у Пландишту још увек има. По 
речима главне сестре Ане Грабеж, остало је нешто 
више од 30 вакцина, а од јесенас до сада вакцину је 
примило 689 лица. На питање да ли има ефекта да се 
и сада прими вакцина, у Дому здравља кажу да има и  
да они који желе да се заштите од сезонског грипа, то 
могу да ураде. У Дому здравља у Пландишту, осим 
пацијената са грипом су успели да се изборе и 
запослени, два лекара и 3 медицинске сестре који 
раде на Општој пракси и који су се у задњих месец 
дана, по речима директора, максимално били 
упослени јер се радило, скоро у највећој мери, без 
заказивања. Ниједан пацијент се није вратио из Дома 
а да га лекар није прегледао, рекао је др Божић. На 
терену се радило по распореду. Пацијенти који  ових 
дана долазе у Дом здравља су хронични болесници. 

ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА У ПЛАНДИШТУ 

ЕПИДЕМИЈА ГРИПА ЈЕЊАВА 

 Министарство одбране Републике Србије расписало је Јавни позив 

за увођење у војну евиденцију за сва лица мушког пола, држављане 

Републике Србије, рођене 1999. године и старијих годишта који нису 

уведена у војну евиденцију, да се јаве у Општинску канцеларију Центра 

Министарства одбране Вршац, у Пландишту на адреси Војводе Путнике 53 

(зграда Суда, главни улаз десно) сваког петка од 08:45 до 11:00 часова у 

периоду од 16.01. до 28.02.2017. године. 

 За више информација погледати сајт општине Пландиште. 

(www.plandiste-opstina.rs) 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 

5 БЕБA ОД НОВЕ ГОДИНЕ  
Лепа вест која стиже са Дечијег одељења Дома здравља  

јесте да је од 01. јануара до данас, у општину Пландиште 
„рода донела“ 5 бебa. 

 Традиционална ловна манифестација „Лов 
на маргитску лисицу“ у Маргити ове године 
доживела је пунолетство. За овогодишњи Лов на 
лисицу у Маргити, који је одржан у суботу, 21. 
јануара, организатори су се темељно припремили, 
као и сваке године, рекао је Михај Микша, 
председник маргитских ловаца који су поносни на 
своју ловачку традицију и манифестацију коју од 
прве године до сада организују без прекида, у 
континуитету. Време их у суботу није служило, ем је 
била магла, ем је 
б и л о  ј а к о 
хладно, до -14 
степени. Ове 
године у „Лову 
на маргитску 
лисицу” окупило 
се око 100 
ловаца. Поред 
ч л а н о в а  5 
л о в а ч к и х 
с е к ц и ј а  и з 
Б а р и ц а , 
Ј е р м е н о в а ц а , 
Великог Гаја, 
Банатског Соколца и Старог Леца које раде у оквиру 
Општинског удружења „Брзава“, у Лов су дошли 
гости из Новог Сада, Врбаса, Београда и суседних 
општине. Најмлађи ловац, била је Милица Томаш, 
члан  подмлатка секције, ученица другог разреда 
ОШ „Доситеј Обрадовић” одељење у Маргити, чији 
су отац и деда дугогодишњи ловци. Што се улова 
тиче, ове године, лисице су надмудриле ловце. 
Ловци су имали 4 златна промашаја. Иначе, чланови 
ловачке секције „Зец“ из Маргите су у овој ловној 
сезони устрелили 50 лисица и једног шакала. 
Удружење „Брзава“ новчано мотивише ловце да лове 
ове лисице и шакале, за једну устрељену лисицу 
добија се 300 а за шакала 600 динара. Удружење 
ловаца тежи да шакала истреби са ових простора где 
га има, али мањем броју. Међу гостима који су у 
суботу били у лову на маргитску лисицу, били су и 
ловци из Војводинаца и Владимировца који долазе 
више од десет година у Маргиту. Организацију су 
оценили највишом оценом као што је и ловачки 
гулаш добио највишу могућу оцену. Како кажу, 
треће полувреме и дружење памтиће, ако не дуже 
онда бар до наредног лова. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ “ЗЕЦ” ИЗ МАРГИТЕ 

ЛОВ НА ЛИСИЦУ 18 ПУТ 
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Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 27. ЈАНУАР 2017, Година 5. Број 40 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

 Доста добра организација утакмица, солидни 
терени и прилично очекивана лидерска позиција ФК 
"Граничар" главне су карактеристике јесењег дела 
такмичења Међуопштинске фудбалске лиге 
Алибунар-Пландиште. Поред екипе из Милетићева 
једини озбиљни кандидат за прво место је Јаношик.  
 Граничар је показао да је тренутно 
најорганизованији клуб са солидним играчким 
кадром. Уз мало среће и добар распоред у пролећном 
делу првенства чини се да  би овај клуб, у сезони 
када је прославио 80. година постојања и рада, 
коначно могао да се пласира у виши ранг такмичења. 
 Поред водећег двојца једини озбиљнији 
кандидат за висок пласман је Наша Крајина. Након 
прошлогодишње сезоне која је била за заборав 
овосезонски резултати најављују боље сутра за тим 
из Купиника. 
 У односу на претходне четири сезоне, када су 
стално били у трци за највиши пласман, непријатно 
изненађење представљају резултати Слоге из 
Маргите. Има довољно простора да се коначан 
утисак поправи а то се од овог добро организованог 
клуба и очекује. 
 И симпатизери Гаја имају разлога за 
задовољство. Екипа коју углавном сачињавају момци 
из овог места је подмлађена и сигурно има још 
простора за напредак иако је остварен сасвим 
солидан резултат. 

 На задовољство свих љубитеља фудбала, 
нарочито из Велике Греде, Младост се након 
петогодишње паузе поново такмичи. У клубу су се 
определили искључиво за младе играче пореклом из 
места а за озбиљнији успех и повратак на стазе старе 
славе има времена. Да се темељно и студиозно ради 
потврђује чињеница да је при клубу са радом почела 
пионирска школа фудбала која тренутно окупља 60-
так дечака и девојчица. 
 ФК Солунац након прошлогодишњег 
освојеног општинског Куп-а пружио је просечне 
партије и у текућем првенству. У клубу има пуно 
разлога за задовољство али се стиче утисак да је 
могло и боље поготово ако се узме у обзир квалитет 
и искуство играча који наступају за клуб из 
Банатског Соколца.    puggia  

МЕЂУОПШТИНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА АЛИБУНАР-ПЛАНДИШТЕ 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАНДИШТАНСКИХ КЛУБОВА 

Спортски савез општине Пландиште на самом почетку године укључиће се у увек актуелну акцију "Лопте у 
школе деца то воле" и тим поводом за школску славу Основним школама у Пландишту, Великој Греди и Хајдучици 
поклониће одређену количину спортских реквизита, опреме као и лопте за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет. 

* 
 Зимски регистрациони период у 2017. години за играче клубова свих степена такмичења траје од 23. јануара до 
17. фебруара, закључно придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча 
ФС Србије.                                                                               puggia 

  * * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * * 

 Такмичари карате клуба 

„АГРОБАНАТ“ Пландиште (Јовановић 

Невена, Јовановић Јелена, 

Величковски Лука, Величковски 

Стефан, Тадић Радован) су заједно са 

135 других потенцијалних и 

перспективних такмичара по позиву 

учествовали на зимском карате кампу у 

Врднику на Фрушкој Гори који је одржан 

у организацији карате савеза Војводине у 

периоду од 08. јануара до 13. јануара 2017. године. Камп је био одлична прилика да такмичари карате клуба 

„АГРОБАНАТ“ Пландиште одмере снаге са другим такмичарима са територије Војводине са којима се 

редовно срећу на свим такмичењима. 

Атмосфера на кампу је била одлична, тренинзи су се одвијали на високом нивоу у континуитету два 

пута дневно. Завршетком ових припрема настављају се интензивне припреме у редовним тренинзима који се 

свакодневно одвијају у клубу и где се наставља са брушењем форме за прва такмичења која ове такмичаре 

очекују већ у фебруару месецу.               Мајкић Зоран, тренер КК „Агробанат“ Пландиште 

КАРАТЕ КАМП „ВРДНИК 2017“ 


