
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Број 56.  Година VI  05. март 2018. 

 ПОТПИСАНИ ПРОТОКОЛИ О САРАДЊИ ГРАДОВА И ОПШТИНА 

У СЛИВОВИМА ВЕЛИКЕ МОРАВЕ 

И ГОРЊЕГ ДУНАВА – БАНАТСКИ ВОДОТОКОВИ 

наставак на стр. 2. 

Протоколи о сарадњи 
градова и општина у сливу 
Велике Мораве и сливу 
горњег Дунава - Банатски 
водотокови потписани су 22. 
фебруара 2018. године у 
Скупштини града Београда. 
Сарадња локалних 
самоуправа успостављена је у 
циљу смањења ризика и 
превенције последица 
елементарних непогода.  

Иначе, идеју о удру-
живању градова и општина 
подржали су: Министарство за државну управу 
и локалну самоуправу (МДУЛС), Стална 
конференција градова и општина (СКГО), 
Канцеларија за управљање јавним улагањем 
(КУЈУ) и Програм Уједињених нација за развој 
(УНДП). Сарадња и удруживање градова и 
општина огледа се у: области превенције, 
едукације и реаговања у ванредним 
ситуацијама; припреми заједничких стратешких 
и планских докумената из области управљања 
ризицима; коришћењу материјално - техничких 
средстава и отклањању последица елементарних 
непогода и несрећа уколико до њих дође. 

Протоколи о сарадњи обухватили су 12 
општина и градова дуж слива Велике Мораве 
(Крагујевца, Јагодине, Пожаревца, Баточине, 
Раче, Велике Плане, Смедеревске Паланке, 
Жабара, Параћина, Свилајнца, Варварина и 
Ћићевца) и 19 локалних самоуправа у сливу 

горњег Дунава - Банатски водотоци (Аде, 
Алибунара, Беле Цркве, Вршца, Житишта, 
Зрењанина, Кањиже, Кикинде, Ковачице, 
Ковина, Нове Црње, Новог Бечеја, Новог 

 Кнежевца, Опова, Панчева, Пландишта, 
Сенте, Сечња и Чоке).  

У име општине Пландиште, протокол о 
сарадњи потписао је Горан Доневски, заменик 
председника Општине.  

Бранко Ружић, министар државне управе 
и локалне самоуправе рекао је да су нас 
катастрофалне поплаве 2014. и 2016. године 
натерале да се суочимо са нашом неспремношћу 
за такве ванредне ситуације, као и да разумемо 
последицу неинвестирања у одбрамбене 
капацитете. Ружић је поручио да ће бити 
направљен одговарајући законски оквир за ту 
сарадњу дуж сливова, а посебно у погледу 
располагања људским и финансијским     
 ресурсима за међуопштинску сарадњу.  

Заменик градоначелника Београда 
Андреја Младеновић је рекао да су протоколи 
историјски документ и да је веома важно 
окупити градове и општине, који треба да са 
општинског нивоа дају сигнал Влади да су 
општине прве које су изложене ризицима и које 
су на удару.  

Заменица директора Канцеларије за 
јавна улагања Сандра Недељковић је рекла да 
локалне самоуправе треба да буду спремне да 
пруже први одговор у ванредним ситуацијама, 
јер ако то не ураде онда ни државни органи на 
националном нивоу то не могу да ураде. 
Истакла је и да се брзим реаговањем са локала 
доста смањује штета, као и да се и када нема 
елементарних непогода мора константно радити 
на превенцији и улагати.  

страна 6. 
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З.Б. 

наставак са стр. 1.  

 Предраг Марић, помоћник министра 
унутрашњих послова и начелник Сектора за 
ванредне ситуације истакао је да после дуго година 
Сектор за ванредне ситуације није више сам у тој 
причи и да МУП подржава иницијативу 
удруживања општина. Он је истакао да Сектор 
улази у фазу квалитетног опремања и унапређења 
рада, са циљем да се претвори модерну европску 
службу, као и да постоји подршка Владе и 
министра полиције Небојше Стефановића.  

Душанка Голубовић, председница СКГО и 
градоначелница Сомбора је овом приликом 
изјавила да без међуопштинске сарадње није 
могућа ефикасна превенција, али ни борба са 
последицама непогода. Она је подсетила да је 
прошле године 25 општина из слива Западне 
Мораве и Слива Колубаре закључило протоколе о 

сарадњи, а да у наредном периоду СКГО очекује да 
ће сарадњу успоставити и локалне самоуправе у 
сливу доњег Дунава, горњег Дунава - Бачки 
водотокови, као и на дринском сливу. Председница 
СКГО је посебно апострофирала да се очекује да ће 
ове године бити направљен и институционални 
оквир за сарадњу локалне самоуправе у овој 
области.  

Заменица сталне представнице УНДП у 
Србији Стелиана Надера је навела да та 
организација подржава ову врсту иницијативе и 
удруживање општина.  

На свечаности је обележена и годишњица 
потписивања протокола о сарадњи градова и 
општина слива Западне Мораве и слива Колубаре и 
представљени резултати те иницијативе, 
реализоване са идејом смањења ризика и 
превенције последица елементарних непогода. 

65. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

 65. седница Општинског већа општине 
Пландиште одржана је за среду. 21.02.2018. године. 
На дневном ред седнице којом је председавао 
председник општине Пландиште, Јован Репац 
било је укупно 6 тачака. 

После усвајања записника са 63. и 64. 
седнице, већници су прво  утврдили исправљени 
Предлог Одлуке о уносу података нефинансијске 
имовине у пословне књиге Општине Пландиште. У 
образложењу ове тачке је речено да Законом о 
јавној својини предвиђено вођење евиденције о 
стању, вредности и кретању средстава у јавној 
својини које користе и воде индиректни корисници 
буџета општине, јавна предузећа и остали 
корисници буџета као посебну евиденцију 
непокретности. 

Након тога већници су разматрали предлог 
Одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног 
рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину, 
тачку која је изгласана као допуна дневног реда. У 
оквиру ове тачке је речено да је општина 
Пландиште 15.01.2018. поднела захтев Државној 
ревизорској институцији за ангажовање другог 
лица (организације) за ревизују завршног рачуна 
буџета општине Пландиште за 2017. годину. 
Државна ревизорска институција је општини 

Пландиште 19.01.2018. године доставила 
сагласност да екстерну ревизију завршног рачуна 
буџета општине Пландиште за 2017. годину обавља 
друго лице које испуњава услове за обављање ових 
послова прописаних законом. 

На 65. седници Општинског већа, разматран 
је и Предлог Закључка о покретању поступка за 
суфинансирање пројеката производње медијских 
садржаја из области јавног информисања у 2018. 
години. У образложењу ове тачке речено је да су 
средства за суфинасирање пројекта производње 
медијских садржаја из области јавног информисања 
у 2018. години обезбеђена из буџета општине 
Пландиште. Такође је речено да се суфинасирају 
пројекти производње медијских садржаја из 
области јавног информисања, пројекти производње 
медијских садржаја из области јавног информисања 
на језику националне мањине чији је језик у 
службеној употреби на територији општине 
Пландиште и пројекти производње медијских 
садржаја из области јавног информисања особа са 
инвалидитетом и других мањинских група на 
територији општине Пландиште. 
 Претпоследња и последња тачка су захтеви и 
молбе грађана, удружења и других правних лица а 
након тога и  текућа питања.  

Г.Р. 

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ДОБРА НАПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ПОРЕЗА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

У Одсеку локалне пореске администрације Општинске управе општине Пландиште зaдовољни су 
приливом средстава од наплате пореза на имовину након прве рате која је, подсећамо, била до 14.02.2018. 
године. По речима шефа Одсека, Александра Савкова, прва рата пореза на имовину доспева почетком 
године када су, иначе буџети пореских обвезника оптерећенији, што због комуналних плаћања, грејања 
али и свих празника који су за нама. У општини Пландиште, након прве рате, укупни приходи за локану 
самоуправу су наплаћени у износу од 77%, што je зa 10% више него прошле године. Што се тиче наплате 
пореза на имовину за физичка лица, након прве рате, проценат наплате у општини Пландиште је био 84% 
а за правна лица 70% што је на завидном нивоу.  

Аконтација за прву рату пореза урађена је на основу прошлогодишњих решења, рекао је Савков. 
Решења за 2018. годину, порески обвезници могу очекивати у мају, заједно са другом ратом пореза. И ове 
године, одштампано је око 5000 уплатница за прву рату на којима се налазио и заостали дуг пореских 
обвезника из 2017. 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. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. 
гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 
члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени 
гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), 
чланова 87. и 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи (Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 
97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
(Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 61. и 120. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 9. Одлуке о 
буџету општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист 
општине Пландиште“, број 35/2017), Решења Комисије за 
контролу државне помоћи бр. 401-00-00035/2018-01 од 
06.02.2018. године и Закључка општинског већа општине 
Пландиште бр.401-29/2018-III од 21.02.2018.године, председник 
општине Пландиште, расписуjе   

 

К О Н К У Р С 
за суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја из области jавног информисања општине 

Пландиште у 2018. години 
 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС 
 

Одлуком о буџету општине Пландиште за 2018.годину 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017) , средства у 
износу од 5.400.000,00 динара намењена су за Конкурс за 
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из 
области јавног информисања општине Пландиште у 2018. 
години.   
 
 Конкурсом се суфинансирају следеће мере: 
 
 1. суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја из области jавног информисања у 2018. години – 
5.000.000,00 РСД 
 
  2. суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја из области jавног информисања на језику националне 
мањине чији је језик у службеној употреби на територији 
општине Пландиште у 2018. години – 300.000,00 РСД 
 
  3. суфинансирање проjеката производње медијских 
садржаја из области jавног информисања особа са инвалидитетом 
и других мањинских група на територији општине Пландиште у 
2018. години – 100.000,00 РСД 
 
 Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 1 
Конкурса је 50.000,00 РСД а највећи 4.000.000,00 РСД. 
 
 Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 2 
Конкурса је 50.000,00 РСД а највећи 100.000,00 РСД. 
 
 Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 3 
Конкурса је 20.000,00 РСД а највећи 50.000,00 РСД. 
 
 Намена конкурса је суфинансирање производње 
медијских садржаја из области јавног информисања, који 
доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и 
потпуном информисању свих грађана општине Пландиште; 
заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању 
правне и социјалне државе; слободном развоју личности и 
заштити деце и младих; развоју културног и уметничког 
стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску 
писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и 
физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; 
унапређивању медијског и новинарског професионализма и 
осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању 
потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области 
живота, без дискриминације.  
 
 Учесник конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за штампане медије, радио, 
интернет медије и новинске агенције може поднети захтев за 
суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима 
који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет 
порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95 до 
97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (Службени 
гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) 

односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de 
minimis државна помоћ). 
  
 Учесник конкурса за суфинансирање пројеката 
производње медијских садржаја за телевизију може поднети 
захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.  
 

  II  ПРАВО УЧЕШЋА 
 

 На Конкурсу може учествовати: 
 
 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија 
који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима 
уписаним у складу са Правилником о документацији која се 
прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија 
(Сл.гласник РС, број 126/14), уколико се медијски садржај 
емитује/дистрибуира на територији општине Пландиште; 
 
 2. правно лице, односно предузетник који се бави 
производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће 
суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија 
који је уписан у складу са Правилником о документацији која се 
прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија 
(Сл.гласник РС, број 126/14), уколико се медијски садржај 
емитује на територији општине Пландиште; 
 
 Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се 
финансирају из јавних прихода. 
 
 Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у 
претходном периоду добила средства намењена пројектном 
суфинансирању, а нису у Уговором предвиђеном року и у 
прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о 
реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства 
ненаменски трошила. 
 
 Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним 
проjектом.  
 
 Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с 
једним пројектом за сваки медиј. 
 
 Учесник конкурса који је у текућој календарској години 
већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у 
области јавног информисања на републичком, покрајинском или 
локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за 
суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то 
у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% 
вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње 
медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и 
новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за 
суфинансирање пројеката медијских садржаја за телевизију.  
 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 
 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти 
пријављени на конкурс су:  

 
1. мера  у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;  
 
 2. мера  пружања веће гаранције привржености 
професионалним и етичким медијским стандардима. 

 
На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  

посебно се оцењује:  
 
1. Значај пројекта са становишта:  

 остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања;  

 остваривање намене конкурса; 

 усклађености пројекта са реалним проблемима, 
потребама и приоритетима циљних група; 

 идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних 
група; 

 заступљености иновативног елемента у пројекту и 
новинарско истраживачког приступа. 

 

наставак на стр. 4. 



С Т Р А Н А  4  

наставак са стр. 3. 

2. Утицај  и изводљивост са становишта: 

 усклађености планираних активности са циљевима,  

очекиваним резултатима и потребама циљних група; 

 степена утицаја пројекта на квалитет информисања 

циљне групе; 

 мерљивости индикатора који омогућавају праћење 

реализације пројекта;  

 разрађености и изводљивости плана реализације 

пројекта; 

 степена развојне и финансијске одрживости пројекта 

(позитивни ефекти пројекта настављају се након што се 

оконча подршка). 

 

 3. Капацитети са становишта: 

 степена организационих и управљачких способности 

предлагача пројекта; 

 неопходних ресурса за реализацију пројекта; 

 стручних и професионалних референци предлагача 

пројекта, које одговарају предложеним циљевима и 

активностима пројекта. 

 

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: 

 прецизности и разрађености буџета пројекта, који 

показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима; 

 економске оправданости предлога буџета у односу на циљ 

и пројектне активности. 

 

  На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана 

посебно се оцењује:  

 

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране 

државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у 

последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких 

стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног 

тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за 

штампу, за штампане и онлајн медије); 

 2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера 

предузете активности које гарантују да се сличан случај неће 

поновити. 

 

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, 

орган који расписује конкурс, може утврдити  и ближе 

критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање 

приоритетних тема и сл.). 

 

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су: 

 

 мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности 

особа са инвалидитетом; 

 мера у којој пројекат доприноси очувању националног и 

културног идентитета и jезика националних мањина са 

територије општине Пландиште; 

 актуелност теме (дневно политичка дешавања на 

локалном нивоу, европске интеграције, заштита животне 

средине, корупција, сиромаштво, говор мржње, проблем 

наталитета,  итд.);  

 мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу 

положаjа и равноправности одређених друштвених група: 

младих, економски и социјално угрожених друштвених 

група, жена, старих, припадника ЛГБТ популације,  итд.; 

 мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске 

писмености и родне равноправности; 

 оригиналност пројекта. 

 

IV  РОКОВИ 

 Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана 

обjављивања у Службеном листу општине Пландиште и интернет 

страници општине Пландишште www.plandiste-opstina.rs.  

 Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року 

од 30 дана од дана закључења конкурса. 

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за 

учешће на Конкурсу достави у три штампана примерка и један 

електронски примерак. Обрасци се преузимају са сајта општине 

Пландиште.   

 

- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 

- Образац 1.2 – табела: попуњен буџет пројекта. 

 

 Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије 

следећих докумената у једном примерку: 

 - Потврда Народне банке Републике Србије да нема 

евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема 

блокиран рачун); 

 - Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у 

Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу 

са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће 

узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у 

Агенцији за привредне регистре); 

 - Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата 

од Регулаторног тела за електронске медије;  

 - Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће 

програмски садржај бити емитован/објављен у том медију 

(обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве 

производњом медијских садржаја и који су регистровани за 

продукцију телевизијског и радијског програма); 

 - Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је 

учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале 

вредности (де минимис државна помоћ) у текућој фискалној 

години и у претходне две фискалне године, односно државна 

помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане 

медије, радио, интернет медије и новинске агенције; 

 - Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је 

учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој 

фискалној години и по ком основу, за производњу медијских 

садржаја за телевизију;     

 - Визуелни приказ предложеног медијског садржаја 

(трејлер, примерак новина, џингл и сл). 

 

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ 

 Позивају се новинарска и медијска удружења, 

регистрована најмање три године пре датума расписивања 

Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.  

 Уз предлог за члана Комисије, прилаже се и доказ о 

регистрацији удружења у Регистру удружења. 

 Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за 

учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини 

Пландиште. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке 

биографије.  

 Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања 

Конкурса у дневном листу „Дневник“. 

 Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити 

обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против 

корупције. 

 

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на веб-сајту 

општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs., где су видљиви и 

доступни све време трајања Конкурса. 

 Пријаве слати на адресу: Општина Пландиште, 26360 

Пландиште, Војводе Путника 38, са назнаком: за Конкурс за 

суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из 

области jавног информисања општине Пландиште у 

2018.години. или доставити лично у Општини Пландиште у 

Услужном центру Писарници . 

 Пријаве које стигну ван прописаног рока или на 

погрешном обрасцу, неће бити разматране. 

 Решење о суфинансирању пројеката по расписаном 

конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине 

Пландиште www.plandiste-opstina.rs.  

 Додатне информациjе се могу добити радним даном од 8 

до 14 часова на телефон: 013/861 – 033. 

Број: 401-32/2018-II 

У Пландишту,  

21.02. 2018. године.    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                     Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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Сениори карате клуба „АГРОБАНАТ“ 
Пландиште су у недељу 18.02.2018. године 
наступили на Првенству Војводине у Старој Пазови 
и том приликом освојили укупно 3 медаље. (једну 
златну, једну сребрну и једну бронзану). 

 Златну медаљу освојио је сениорски ката 
тим у саставу (Величковски Лука, Величковски 
Стефан, Тадић Радован). 

Сребрну медаљу освојио је Величковски 
Стефан у категорији сениора. 

Бронзану медаљу освојио је: Тадић 
Радован у категорији сениора, док је Јелена 
Јовановић имала врло запажене наступе у 
сениорској конкуренцији. 

Полетарци, пионири и наде карате клуба 
„АГРОБАНАТ“ Пландиште су у суботу 24.02.2018. 
године наступили на Првенству Баната у Банатском 
Карловцу и том приликом освојили укупно 22 
медаље (златних - 11, сребрних – 5, бронзаних – 6). 

Златне медаље освојили су: ката тим 
полетараца у саставу (Цветићанин Огњен, Арон 
Пинтер, Леонтијевић Урош), Цветићанин Огњен у 
категорији полетараца Е класа, Томић Љиљана у 
категорији пионирки Е класа, Рокнић Ксенија у 
категорији пионирки Д и Апсолутна класа, Мајкић 
Тамара у категорији пионирки Ц класа, Русић 

Стефан у категорији пионира Е класа, ката тим 
пионирки у саставу (Мајкић Тамара, Рокнић 
Ксенија, Ивановски Анабела), Везмар Вања у 
категорији женских нада Е класа, Јовановић Невена 
у категорији женских нада Ц класа, ката тим 
женских нада у саставу (Јовановић Невена, 
Јовановић Александра, Гроздановски Тамара). 

Сребрне медаље освојили су: Србиновски 
Петар у категорији полетараца Е класа, Мајкић 
Тамара у категорији пионирки апсолутна класа, 
Михалков Владимир у категорији пионира Е класа, 
ката тим пионира у саставу (Русић Стефан, Радека 
Јаков, Цветићанин Огњен), Гроздановски Тамара у 
категорији женских нада Ц класа. 

Бронзане медаље освојили су: Бекић 
Марија у категорији полетарке Е класа, Арон 
Пинтер у категорији полетараца Е класа, Ивановски 
Анабела у категорији пионирки Д класа, Радека 
Јаков у категорији пионира Е класа, Јовановић 
Александра у категорији женских нада Ц класа, 
Матијевић Андреј у категорији мушких нада Д 
класа. 

Такмичаре Карате Клуб „АГРОБАНАТ“ 
Пландиште у категорији сениора очекује Првенство 
Србије, док такмичаре у категорији полетараца, 
пионира и нада очекује Првенство Војводине за 
које теку интензивне припреме. 

    Тренер Мајкић Зоран 

И ове године Унија жена СНС општине 
Пландиште је у простору Културно образовног 
центра „Вук Караџић“ Пландиште организовала 
oбележавање Међународног дана матерњег језика и 
Етно вече и на тај начин подржала очување 
матерњег језика свих националних заједница са 
територије општине Пландиште који су у службеној 
употреби. Те вечери су представљени обичаји, 
ношња и национална јела ових националних 
заједница. Такође, читане су проза и песме на тим 
језицима. 

Манифестацију Међународни дан матерњег 
језика и „Етно вече“ у Пландишту званично je 
отворила председница Уније жена СНС Пландиште, 
Наташа Бајић. Песници општине Пландиште, 
Миленко Босанкић и Жељко Цеснак су и ове 
године обогатили Етно вече читајући своје песме. 
На овој манифестацији која се у Пландишту 
одржава по други пут, осим традиционалних јела, 
учеснице међу којима су били активи жена и 
Удружење „Аскурђела бела пчела“ из Великог Гаја, 
су изложиле народну ношњу и ручне радове старе 
неколико десетина година година. Било је и 
учесника који су ове године први пут показали своје 
умеће и својим учешћем допринели богатијем 
програму обележавања Дана матерњег језика, попут 

Предрага Везмара из Дужина који је свирао на 
гитари и чланова КУД-а “Јасен“ из Великог Гаја 
који су извели више традиционалниг игара из 
Србије. Сви присутни, сложили су се да је вече било 
успешно и да треба организовати слична дешавања. 
Међу званицама које су пратиле програм 
манифестацијие били су и председник општине 
Пландиште, Јован Репац, заменик председника, 
Горан Доневски и члан Националног савета 
Македонаца, Никола Кипровски.                        Г.Р. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УНИЈЕ ЖЕНА СНС ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И ЕТНО ВЕЧЕ 



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 05. март 2018. Година VI, Број 56. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

 У Пландишту је почетком календарске 
године настављена традиција одржавања турнира у 
малом фудбалу. Традиционални "X Турнир 
ветерана и заборављених асова" је постао део ланца 
турнира у организацији Фудбалског савеза општине 
Пландиште. 
 Солидно попуњене трибине и присуство 
преко 60 бивших играча, мајстора игре на 
"петопарцу" наговештавали су лепу спортску 
приредбу.  
 На X традиционалном турниру ветерана, који 
је био позивног карактера, учешће је узело 6 екипа: 
Анина (Анина), Саваршин (Саваршин), Росоман 
(Росоман), Железничар (Вршац),  Наша Крајина 
(Купиник) и Спортски савез Пландиште.  
 Квалитет игре је био на завидном нивоу 
првенствено из разлога што су тимови врло 

озбиљно схватили ово такмичење. То је само још 
један доказ да је мали фудбал спорт којим се може 
бавити свако и у коме премоћ доносе брза, 
атрактивна и интелигентна игра. 
 Победник Турнира је екипа Железничар, 
друго место заузео је Спортски савез Пландиште  
а трећепласирани су гости из Румуније – 
Саваршин.  
 За најбољег играча проглашен је Ђорђе 
Роман док је најбољи голман Драган Косановић. 
Признања су уручена и судијској четворци Жигић 
Дамиру, Коруновски Велимиру, Оливо 
Станомиру и Лабовић Миљану која већ читаву 
деценију дели правду на овом такмичењу. 
Најуспешнијим екипама и појединцима пехаре и 
признања у трајно власништво уручили су у име 
организатора председник ФСО Пландиште 
Милорад Стоилковски и председник општине 

Пландиште Јован Репац.  
-    Користим ову прилику да се пре свега 

захвалим учесницима, судијама, спонзорима и 
посебно Општини Пландиште као и свима који су 
на било који начин омогућили и помогли да по 
јубиларни десети пут реализујем своју идеју. 
Искрено се надам да ћемо и у будућности 
наставити добру сарадњу. Већ пету годину заредом 
учешћем екипа из Румуније односно четвртим 
доласком екипе из Македоније турнир је прерастао 
оквире нашег региона, а већ наредне би могао бити 
богатији и за једну екипу из Турске - истакао је 
председник ФСО Пландиште. 
 Након званичног дела уследило је неизбежно 
"треће полувреме". Уз добар залогај, пиће и музику 
стари асови радо су се присећали дана када се 
фудбал углавном играо из задовољства. 
 У периоду када нема пуно спортских 
дешавања овај турнир представља право освежење 
за све поклонике спорта а нарочито љубитеље 
најважније споредне ствари на свету.      
            puggia 

X ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА И ЗАБОРАВЉЕНИХ АСОВА 

ПРИЈАТЕЉИ ТУРНИРА: 

 

- Општина Пландиште 

- Спортски савез Пландиште 

- ОШ "Доситеј Обрадовић" Пландиште 

- КОЦ "Вук Караџић" Пландиште 

- Месна заједница Пландиште 

- "Виндија" Пландиште 

- ЈП "Полет" Пландиште 

- "RE 3 - Product" Пландиште 

- "Polimer commerce" Пландиште  

- "Техно центар" Пландиште 

- "Заваривач" Пландиште 

- Агенција "Перфекта" Пландиште 

- Горан Росић Пландиште 

- "Платан" Пландиште 

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА - БЕОГРАД 2018. 
 
 На овогодишњем Београдском сајму туризма који је одржан од 22/25.02.2018. 
године, свој штанд имала је и општина Пландиште коју је, као и прошле године,  
представљао Културно образовни центар "Вук Караџић" Пландиште. 
 На Сајму су представљени туристички потенцијали општине Пландиште као и 
капацитети и производи пољопривредних газдинстава из општине. На штанду 
Туристичке Организације Војводине (ТОВ), у оквиру којег је била и општина 
Пландиште, промовисан је туристички магазин "HELLO" у којем је по први пут 
представљено и Пландиште. 
 Штанд општине Пландиште обишао и министар туризма у Влади Србије, 
Расим Љајић са делегацијом, као и покрајински секретар за привреду и туризам,  
Иван Ђоковић.              М.П. 


