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 ИЗВЕШТАЈ СА 83. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ЈАНУАР-ЈУН 2018. 

 На 83. седници Општинског већа општине 

Пландиште која је одржана у среду, 22.08.2018. 

а којом је председавао председник општине 

Пландиште, Јован Репац, између осталог, 

већници су одлучивали и о усвајању Извештаја 

о извршењу Одлуке о буџету Општине 

Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове тачке 

је речено да је Законом о буџетском систему 

прописана обавеза локалног органа управе 

надлежног за финансије да редовно прати 

извршење буџета и да најмање два пута 

годишње информише извршни орган локалне 

власти, од јануара до јуна, однсно од јануара до 

септембра у текућој години. Такође је речено да 

је буџет општине Пландште донет на основу 

смерница које су добијене од Министарства 

финансија. На основу датих смерница урађен је 

и Извештај о извршењу буџтеа општине 

Пландиште за период јануар-јун 2018. године. У 

ово периоду, заједно са средставима која су 

пренета из претходне буџетске године, оставрен 

је суфицит у износу од 8.254.422,69 динара. 

Пре тога, већници су усвојили записник 

са 82. седнице Општинског већа Општине 

Пландиште већници а након тога је утврђен 

Предлог Одлуке о усвајању Стратегије развоја 

социјалне заштите Општине Пландиште за 

период 2019-2023. године. У овиру ове тачке 

речено је да је Стратегија израђена на принципу, 

са грађанином као централном фигуром и са 

најбољом и искреном жељом да се он осећа 

социјално заштићеним и егзистенцијално 

сигурним. Такође је речено да Стратегија 

осликава тренутно стање на плану социјалне 

заштите и указује на правце деловања којима се 

постојећи проблеми могу превазићи и у 

будућности анулирати. Трајни ефекти овог 

документа треба да буде смањење сиромаштва и 

обезбеђење ефикасније и боље заштите рањивих 

група деце, инвалиних и старијих особа, као и 

маргинализованих група грађана у општини 

Пландиште. Тиме ће се битно допринети 

изградњи солидарне, праведне локалне 

заједнице са једнаким сансама за све. 

Већници су а последњој, 83. седници 

Већа разматрали и дали сагласност на Решења о 

давању сагласности на Предлог Правилника о 

финансирању трошкова сахране, Решење о 

давању сагласности на Правилник о опремању 

корисника приликом смештаја у установу 

социјалне заштите и/или на породични смештај 

као и Решења о давању сагласности на 

Правилник о остваривању права на једнократне 

помоћи. Са ова три Правилиника, како је 

известилац објаснио, ближе се одређује ко и по 

ком основу може даоствари право на ове врсте 

помоћи. 

Претпоследња и последња тачка су 

захтеви и молбе грађана, удружења и других 

правних лица а након тога и  текућа питања.  



С Т Р А Н А  2  

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

 Непосредни  избори  за  чланове  националних 

савета  националних  мањина  биће  одржани  4. 

новембра 2018. године. 

Изборно  право  на  изборима  за  чланове 

националних  савета  националних  мањина  имају  

припадници националне мањине који су уписани у 

посебан  бирачки  списак  националне  мањине. 

Право уписа у посебан бирачки списак има сваки 

припадник   националне  мањине  који  је  уписан  у 

јединствени бирачки списак. Упис у посебан бирачки 

списак се врши на основу писменог захтева, према 

месту  пребивалишта,  односно  месту  боравишта  за 

интерно расељена лица. 

Захтев грађани могу предати, сваког радног 

дана  од  7,00-15,00  часова  Општинској  управи 

Општине Пландиште, канцеларија број 1. 

На  сајту  Министарства  државне  управе  и 

локалне  самоуправе  http://www.mduls.gov.rs  поста-

вљени су захтеви за упис и брисање из посебног 

бирачког списка, а могу се преузети и у Општинској 

управи Општине Пландиште, канцеларија број 1. 

Потребно  је  да  захтев  за  упис  у  посебан 

бирачки списак буде читко попуњен и потписан од 

стране  подносиоца  захтева.  Сви  подаци у  захтеву 

морају  да  буду  попуњени  идентично  као  што  су 

уписани у личној карти подносиоца. 

 Посебан бирачки списак националне мањине се 

закључује 19. октобра 2018. године у 24,00 часа. 

 После  закључења  посебног  бирачког  списка 

националне мањине од 20. октобра до 31. октобра 

2018. године у 24,00 часа (најкасније 72 часа пре дана 

одређеног за одржавање избора)  захтев за упис у 

посебан бирачки списак националне мањине може се 

поднети  Министарству  државне  управе  и  локалне 

самоуправе, непосредно или преко Општинске управе 

Општине Пландиште, по месту пребивалишта. 

 Од проглашења изборне листе право на увид у 

посебан бирачки списак националне мањине имају 

овлашћени  преставници  подносилаца  проглашених 

изборних листа. 

Увид  у  посебан  бирачки  списак  може  се 

извршити и електронским путем на званичном сајту 

Министарства државне управе и локалнe самоуправе 

http://www.mduls.gov.rs  уношењем податка о једин-

ственом матичном броју грађана. 

Позивају се сви бирачи који су поднели захтев 

за упис у посебан бирачки списак националне мањине 

да провере да ли су уписани у посебан бирачки списак 

и  да  ли су њихови подаци у посебном бирачком 

списку ажурни. 

    ОПШТИНСКА УПРАВА 

     ПЛАНДИШТЕ  

ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ 

Обилићева 15. 

Пландиште 

 

У П О З О Р Е Њ Е 

 Упозоравају се и моле становници 

општине Пландиште да због великих врућина и 

дужег периода без кише, рационално троше 

воду из система за водоснабдевање, односно 

да смање заливање башти и слично, како би 

се растеретиле пумпе на извориштима. Наредне 

недеље најављује се црвени мeтео аларм и 

очекује се смањење нивоа воде на бунарима 

што ће, ако се не поступа рационално, довести 

да потрошња воде буде већа од капацитета 

резервоара а онда се може очекивати да ће доћи 

до великих кварова на мрежи за 

водоснабдевање пијаћом водом. 

 С поштовањем, 

               Директор  

       ЈП „ПОЛЕТ“ Пландиште 

           Милан Селаковић с.р. 

У ДОМУ „1.ОКТОБАР“ У СТАРОМ ЛЕЦУ 

РАДОВИ НА РЕНОВИРАЊУ ЗГРАДЕ У 

ПУНОМ ЈЕКУ 
 

 Помоћ Канцеларије 

за управљање ја-

вним улагањима 

Владе Републике 

Србије за општину 

Пландиште наста-

вља се и у овој 

години. Од пре ско-

ро месец дана 

почели су радови на једној од зграда за смештај 

корисника Дома. У Дому су захвални јер ће, 

захваљујући Канцеларији за управљање јавним 

улагањима, реновирање зграде бити од темеља 

до крова. Радови на реновирању зграде су 

почели 31.07.2018. године. Прво је скидана сва 

столарија а након тога, почело и са рушењем 

делова зграде који су процењени 

нефункционалним. Санација, односно рекон-

струкција зграде, према уговору, траје 120 

календарских дана. 

 Извођач радова је грађевинска фирма 

ДОО „ГАТ“ из Новог Сада. Уговорена вредност 

радова је 48.975.734,90 динара.      Г.Р. 

http://www.mduls.gov.rs
http://www.mduls.gov.rs


С Т Р А Н А  3  



С Т Р А Н А  4  



С Т Р А Н А  5  

 У општини Пландиште, највише месних и 

храмовних слава слави се управо у августу. Тако је 

Стари Лец, прославио Преображење господње. 

Тога дана, велики број Лечана који више не живе у 

Старом Лецу, долазе и присутвују Литургији. И ове 

године, порта цркве Преображења Господњег била 

је пуна гостију и ове године, нешто мање 

корисника Дома за душево оболела лица у Старом 

Лецу који редовно, на дан Храмовне славе долазе 

на исповест и причешће. 

 Литургију је служио месни парох Синша 

Лакичин. Овогодишњи кум славе у Старом Лецу 

био је Бојан Михић из Вршца. Кумство за наредни 

годину преузео је Душан Крстић из Београда. Оба 

кума пореклом су из Старог Леца. 

Одувек ми је била жеља да будем кум у 

цркви за Преображење јер се на овај дан сви ми, 

који смо пореклом из Старог Леца, окупљамо у 

Лецу и унапред радујемо сусрету и дружењу. Иако 

сам одрастао и живео у Вршцу, свако лето сам 

проводио у Лецу, код бабе и деде где сам стекао 

пријатеље и због тога се и осећам правим 

Лечанином - рекао је овогодишњи кум, Бојан 

Михић. 

Ово је први пут да су након Литургије, у 

порти цркве наступале фолклорна и певачка група 

КУД „Младост“ из Велике Греде које су дошле на 

позив председника Савета МЗ Стари Лец.  

 И ове године је Савет Месне заједнице, на 

челу са председником Милорада Новаковића 

Максе припремио славску трпезу за госте, званице 

и мештане. Један од гостију био је и председник 

општине Пландишпе, Јован Репац као и директор 

ЈП „Полет“ Пландиште, Милан Селаковић. 

У оквиру прославе месне славе, 

Преображења, Месна заједница Стари Лец је 

организовала традиционални турнир у малом 

фудбалу за пионире на којем су, поред екипе 

домаћина учествовале и екипе ФК “Јаношик” из 

Јаношика, ФК “Младост” из Велике Греде и 

ОФК “Пландиште” из Пландишта. Војин 

Лазаревић, прослављени играч и тренер ФК 

“Црвена звезда” из Београда свим екипама је 

уручио пехаре. Захвалнице је уручио Горан 

Доневски, заменик председника Општине који је 

присуствовао Турниру који полако постаје 

трaдиција поводом Прeображења, што и јесте жеља 

организатора, односно домаћина. Oрганизатор каже 

да фудбалери нису играли за пласман и победу већ 

за дружење и пријатељство што иначе истичу као 

највећу вредност Турира. Оно по чему ће се 

овогодишњи Турнир памтити јесте и мешовит 

састав екипа где су девојчице, раме уз раме са 

дечацима браниле боје својих екипа. Ипак, треба 

рећи да су ове године, најбољи резултат остварили 

млади фудбалери и фудбалерке ФК “Младост” из 

Велике Греде. Домаћини су окупили екипу иако 

немају фудбалски клуб, што је такође за похвалу. 

Након Турнира, за сву децу, играче и највијаче, 

домаћини су обезбедили посулужење. Ове године, 

комплетан Турнир пратиле су камере СОС канала. 

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ У СТАРОМ ЛЕЦУ 

НАЈВЕЋИ ПРАЗНИК ЗА ЛЕЧАНЕ 

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР У АНИНИ 
ВЕТЕРАНИ ИЗ ПЛАНДИШТА ТРЕЋИ 

 
Већ четврту годину заредом екипа 

фудбалера ветерана Спортског савеза општине 
Пландиште учествује на Турниру у граду Анина у 
Румунији, са којим је општина Пландиште ове 
године урадила пројеката прекограничне сарадње 
из области ванредне ситуације. На овогодишњем Турниру, који је као и свих досадашњих година, 
одигран у фер и коректној атмосфери, наступало је 6 екипа, из Пожаревца, Пландишта, Сваршина, 
екипа Шумског газдинства и две екипе из Анине. Иако екипе не играју за пехар, више типују на треће 
полувреме, треба рећи на су ове године најбољи били фудбалери из Пожаревца, па Саваршина. Треће 
место припало је екипи из Пландишта. 
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