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 У Пландишту је званично почео са радом 
нови погон предузећа „Јасмил“ из Ариља, познатог 
произвођача доњег веша, спаваћег програма и баде 
мантила од искључиво природних материјала. 
Званичном почетку рада новог Јасмиловог погона 
присуствовали су председник Владе Војводине, др 
Бојан Пајтић, потпредседник Владе, покрајински 
секретар за науку и технолошки развој, др 
Драгослав Петровић и председник општине 
Пландиште, Милан Селаковић. Високе госте 
дочекали су домаћини,  представници „Јасмила“,  
генерални директор, Јован Блажић и представници 
новог погона, Славица Буљ директор и технолог 
Иван Хотомски. 
 Свечаном отварању присуствовао је и 
потпредседник Владе Војводине проф. др Драгослав 
Петровић. 
 „Од 23 развијене општине у Србији, 13 је у 
Војводини, а од 46 неразвијених општина, само 
три су на територији покрајине. Једна од њих је 
општина Пландиште, односно, неразвијене 
општине су концентрисане у Банату. Због тога 
смо решили да кроз програм нових технологија и 
програм Покрајинског 
секретаријата за привреду 
омогућимо повољније услове за 
инвеститоре који дођу на ово 
подручје. То се односи и на 
отварање погона у Пландишту, 
које после дуго времена добија 50 
нових радника, а према процени 
наших сарадника још 100 људи 
биће запослено кроз разне видове 
кооперација“, истакао је др Пајтић 
у Пландишту. 
 Председник Пајтић је 
најавио да ће се преко Покрајинског секретаријата за 
привреду, за све програме који се буду релизовали 
заједно са локалним самоуправама у овом делу 
Баната,  бити удвостручен износ. Захваљујући 
програму Покрајинског секретаријата за науку и 
технолошки развој, Пландиште добило  нови погон 
компаније „Јасмил“, која ће 40 одсто својих 
производа извозити. Покрајина је у овај пројекат 
уложила 40 милиона динара, а укупна инвестиција 
вредна је 119 милиона динара. Потпредседник Владе 
Војводине и покрајински секретар за науку и 

технолошки 
развој проф. 
др Драгослав 
Петровић 
истакао је 
овом 
приликом да је 
погон фирме 
“Јасмил” 109. 

погон из Програма погона високих технологијa који 
суфинансира покрајинска Влада, и да је до сада 
преко овог програма отворено преко 25.000 радних 
места у Војводини. Покрајина је до сада издвојила 
2,6 милијарди динара за отварање нових погона и 
унапређивање малих и средњих предузећа у којима је 

ангажовано још 8,2 милијарди 
динара приватног капитала. 
 Славица Буљ, директорица 
погона „Јасмил“ у Пландишту, 
захвалила је Влади Војводине и 
ресорном секретаријату на помоћи 
и рекла да је погон специфичан јер 
сада има заокружену производњу, 
од израде материјала до готових 
производа. Предузеће “Јасмил” из 
Ариља, успешно се бави 
производњом одевних предмета 
пуне 22 године.   

 Нови погон у Пландишту налази се на 
површини од око 12.000 квадратних метара и 
снабдевен је савременом опремом за израду одевних 
предмета. Процес производње је заокружен и полази 
од набавке предива до паковања финалних производа 
за продају. Планирани обим производње је 550.000 
комада конфекције што ће омогућити уредно 
снабдевање домаћег и страног тржишта овим 
производима.                                                             Г.Р. 

НОВИ ПОГОН ЈАСМИЛА У ПЛАНДИШТУ 

ПРЕДСЕДНИК ПАЈТИЋ ОЗВАНИЧИО ПОЧЕТАК РАДА 

Председник Општине Пландиште,  
Милан Селаковић изразио је велику 
захвалност Влади Војводине без чије 
подршке, како је речено, овај 
пројекат би био реализован уз много 
веће напоре. Пројекат ће сигурно 
утицати на стандард људи у општини 
Пландиште, где су до сада 
инвестиције ретко стизале, а постоји 
велика нада да ће ово бити позив и 
подстрек и за друге да уложе у Банат 
и општину Пландиште. 

ВАСКРШЊА ЧЕСТИТКА 
 

 Свим верницима и грађаникма општине 

Пландиште који славе најрадоснији хришћански 

празник, Васкресење Христово,  срећан празник са 

жељом за добро здравље, срећу и благостање! 

    Христос воскресе! 
 

Милан Селаковић, председник општине Пландиште 

Раде Клашња, председник СО Пландиште 

Ендре Сабо, заменик председника Пландиште  
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ИЗВЕШТАЈ СА  51. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ  

 На последњој ,51.седници Општинског већа општине Пландиште, разматрано је укупно 6 тачака 

дневног реда. У раду Већа којим је председавао председник, Милан Селаковић, учествовало је 6 већника 

(Е. Сабо, Б. Јовановић, Л. Мориц, З. Мркобрада и М. Стоилковски).  
 Након усвајања записника са 49. и 50. седнице, већници ће као другу тачку дневног реда имали 

Поништавање Јавног конкурса број: 401-84/2013-III од 29.11.2013. године за доделу субвенције за почетна 

инвестициона улагања у 2013-2016. години. Након тога, већници су били упознати са садржајем новог 

Јавног конкурса за доделу субвенција за почетна инвестициона улагања у 2014-2016. години. Јавни конкурс 

представља основ за доделу регионалне инвестиционе државне помоћи за почетна улагања.  

 Према Конкурсу, средства се одобравају великим привредним субјектима приликом започињања 

обављања нове или приликом проширења постојеће пословне делатности у већ постојећем објекту за који је 

уговорен закуп у трајању од најмање 8 година на територији општине Пландиште. Субјекти треба да 

послују у текстилној индустрији, да у периоду од 3 године имају извоз од 35% производње, да у наредне три 

године  реализују отварање намање 80 радних места и да, за исти период, минимална вредност улагања буде 

800.000 евра. На последњој седници Општинског већа, чланови су били упознати и са Другом изменом 

Плана јавних набавки за 2014. годину. Све тачке дневног реда усвојене су једногласно.                              Г.Р. 

 Након састанка са представницима познате 

фирме из Пољске, који производе сушено зачинско 

поврће, Општина је позвала произвођаче поврћа и 

све заинтересоване за ову производњу на скуп који је 

одржана 9.априла у сали КОЦ-а у Пландишту. Скупу 

су присутвовали Раде Клашња, председник СО 

Пландиште и Милан Селаковић, председник 

Општине. Скуп је отворио Раде Клашња који је том 

приликом рекао да је жеља Општине била да 

пронађе производњу која би заинтересовала 

становнике Општине  да са мало обрадивих 

површина земље, добију бољу акумулацију и већа 

финасијска средстава. 

 - Наш највећи и најквалитетнији ресурс јесте 

пољопривреда, у области тога ратарство, које радимо 

као полу производ или као сировину, екстензивно. У 

задње време, многи се интересују за воћарство и 

подизање нових засада вишње, где ћемо обезбедити 

одређену количину хектара за људе са територије 

наше општине који желе да се баве воћарством. 

Једна од идеја јесте и то да анимирамо  што већи 

број  суграђана који могу на мањој површини земље 

да се баве производњом  поврћа, и то је оно што 

може бити интересантно- рекао је на скупу са 

произвођачима поврћа Раде Клашња. 

 Ако би било доста заинтересованих, 

изградила би се и 

сушара,  како би са 

мало земље, наши 

људи могли да 

обезбеде бољу 

акумулацију. 

Локална 

самоуправа ће, у 

коликјо буде 

заинтересованих, 

колико је у њеној 

моћи, пружити 

максималну помоћ 

свима који се определе за производњу поврћа.   

 Миле Митовски, родом из Пландишта који је 

дуго живео у иностранству пренео је своја искуства 

и идеје о томе како да се Пландиште брендира и 

постане препознатљиво  као велики произвођач 

зачинског и осталог поврћа. Општина Пландиште 

има три важна ресурса, подсетио  је Митовски , што 

је добар повод да се озбиљно размисли о могућој 

производњи поврћа. То су  земља, повољна клима и 

неупослена рада снага.  

 - Пре 30-40 година, из  наше земље се 

извозило семе поврћа и поврће, сада Србија све то 

увози иако има идеалне услове да буде извозник, 

рекао је Митовски. Један од најбољих производа 

данас, који се тражи на свим тржиштима, без сумње 

је храна. Присутни и потенцијални произвођачи 

поврћа радили су  анкету о врсти поврћа за које  су 

заинтересовани да  производе и која је почетна 

површина обрадивог земљишта које су спремни да 

намене за производњу поврћа, која није типична за 

општину Пландиште.  

 У дијалогу који се водио, присутне је прво 

интересовала цена тих производа и могућности да 

целокупна производња има сигуран пласман.  

 Организатори скупа  били су задовољни 

интересовањем присутних за произвођњу поврћа и 

најавили следећи 

скуп са 

произвођачима 

сушеног поврћа које 

јесте крајњи циљ и за 

општину Пландиште, 

у колико буде 

довољанн број оних 

који би желели да се 

баве производњом 

поврћа.  

Скуп је планиран за 

почетак јесени.    Р.Г. 

ОПШТИНА ОРГАНИЗОВАЛА СКУП СА ПРОИЗВОЂАЧИМА ПОВРЋА 
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 ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад, поднео је дана 
03.04.2014. године, захтев за одлучивање о потреби 
процене утицаја на животну средину, Пројекта 
ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И ПРИМОПРЕДАЈНЕ 
СТАНИЦЕ „ВЕЛИКА ГРЕДА“ (РН 211-13)  на кат. парц. 
бр.1223/3, 1224/1, 1225/1 и 1226/1 КО Велика Греда, 
Општина Пландиште. Увид у податке и документацију из 
захтева носиоца пројекта, може се извршити у згради 
Општинске управе општине Пландиште, канцеларија број 
6, радним данима у времену од 08 до 13 часова. У року од 
10 дана од дана објављивања овог обавештења, 
заинтересована јавност може доставити мишљења о 
захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја 
предметног пројекта на животну средину овом органу. 
 Општинска управа ће у року од 15 дана од дана 
истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о 
томе да ли је за предложени пројекат потребна процена 
утицаја на животну средину, о чему ће благовремено 
обавестити јавност.  

Ј А В Н И   У В И Д 

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПРОЈЕКТА – ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И 

ПРИМОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ  

„ВЕЛИКА ГРЕДА“ (РН 211-13)  

Општинска управа општине Пландиште, Одсек за општу управу у складу са чланом 10. Закона о 

процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009), објављује: 

 Почетком априла у организацији КОЦ-а 

„Вук Караџић“ Пландиште, сали биоскопа 

„Авала“ одржана је Општинска смотра музичко 

фоклорног стваралаштва деце, 2014. године. 

Под будним оком селектора, Петра Павлова 

(музиколог) и Драгана Мићича (наставник за 

народну игру и кореограф) ове године за пласман 

и одлазак на Зонску смотру у Панчево, такмичило 

се пет КУД-ова, КУД „Дукати“ - Маргита, КУД 

„Бисери“ - Хајдучица, Школска фолклорна 

секција “Ластовички“ - Хајдучица,  КУД 

„Братство“-Хајдучица (певачка група) и КУД 

„Николаје Балческу“ Барице. 
 На Зонској смотри која ће се  оджати 27. 04.  

у Панчеву, општину Пландиште ће, по одлуци 

стучног жирија, представљати Фоклорна група 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ – „Ластовички“. 

          Р.Г.  

ОПШТИНСКА СМОТРА ФОКЛОРА  

„ЛАСТОВИЧКИ“ ИДУ ДАЉЕ   

Ј А В Н И   У В И Д 

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПРОЈЕКТА – ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И 

ПРИМОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ  

„ВЕЛИКА ГРЕДА“ (РН 211-13)  

 AД „ХАЈДУЧИЦА“ из Хајдучице, улица 
Валентова бр.1, поднела је дана 07.04.2014. године, захтев 
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну 
средину, Пројекта ФАРМА БРОЈЛЕРА на кат. парц. бр. 
1172 КО Хајдучица, општина Пландиште. Увид у податке 
и документацију из захтева носиоца пројекта, може се 
извршити у згради Општинске управе Пландиште у 
канцеларији број 6, у периоду  од  14. априла 2014. године 
до 24. априла 2014. године, сваког радног дана од 08 до 13 
часова. У року од 10 дана од дана објављивања овог 
обавештења, заинтересована јавност може доставити 
мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене 
утицаја предметног пројекта на животну средину овом 
органу. 
 Општинска управа ће у року од 15 дана од дана 
истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о 
томе да ли је за предложени пројекат потребна процена 
утицаја на животну средину, о чему ће благовремено 
обавестити јавност. 

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 

МАРИЈА КРАВИЋ НА ПОКРАЈИНСКО 

 Општинска смотра рецитатора и ове године је 

одржана у организацији Народне библиотеке 

Пландиште и КОЦ“Вук Караџић“ Пландиште  и 

окупила је укупно  61 рецитора, ученика из све три 

основне школе са територије општине. Од тога, у 

категорији од 1-4. разреда било је 40 такмичара, од 5-

6. је било 12 такмичара и најстарији узраст, од 7-8. 

разреда  је било 9 такмичара. 

 Према одлуци жирија који је радио у саставу: 

Гордана Мушкиња, Весна Јаћовић и Биљана 

Јуначков, за такмичење на Зонској смотри пласирали су се: Жељана Гроздановски, Александра 

Момчиловић, Вукашин Матијевић, Марија Кравић, Момир Петровић и Јелена Јаћимовски. 

 Са Зонске, на Покрајинску смотру рецитатора која ће се одржати у Сечњу, пласирала се Марија 

Кравић, ученица из Велике Греде.                                                                                                                         Г.Р. 



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 17. април 2014, Година 2. Број 11. 

Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

              На ПРВЕНСТВУ  ВОЈВОДИНЕ за 
полетарце, пионире, и наде у Инђији, наступили су и 
каратисти КК „АГРОБАНАТ“ и том приликом 
освојили 15 медаља. Златне медаље освојили су: 
Јовановић Невена у категорији полетарки Е класа, 
Боц Тамара у категорији пионирки Е класа, Течи 
Иван у категорији нада Е класа, и ката тим у 
категорији нада у саставу (Течи Иван, Течи Јован, 
Огњеновски Огњен). Сребрне медаље освојили су: 
Јовановић Јелена у категорији нада апсолутна 
класа, Огњеновски Огњен у категорији нада Е 
класа, Течи Јован у категорији нада Е класа,  и ката 
тимови у категорији полетарки у саставу 
(Гроздановски Тамара, Јовановић Александра, 
Јовановић Невена) и у категорији пионира 
(Костадиновски Милан, Ковач Оливер, 
Стоиљковић Жељко). Бронзане медаље освојили су: 
Мајкић Тамара у категорији полетарки Е класа, 
Мирковић Кристина у категорији пионирки Д 
класа, Јовановић Јелена у категорији нада Ц класа, 
Вишић Јелена у категорији нада Ц класа, Боц Лаура 
у категорији нада Д класа, Брујић Марко у 
категорији нада Е класа.                          
     Мајкић Зоран  

КАРАТИСТИ 

ОДЛИЧНИ  НА  ПРВЕНСТВУ  ВОЈВОДИНЕ 

КОШАРКА 

ЗЛАТНЕ ДЕВОЈКЕ 
 У Зајечару је 28. и 29. марта одржано 
Државно такмичење у кошарци у конкуренцији 
девет екипа из више Основних школа: „Десанка 
Максимовић“ Зајечар, „Цар Константин“ Ниш, 
„Доситеј Обрадовић’’ Пландиште, „Вук Караџић’’ 
Звечан, „Трива Витасовић Лебарник“ Лаћарак, „3. 
Октобар’’ Бор, „20. Октобар’’ Сивац, „8. 
Септембар’’ Пирот, „21. Октобар’’ Крагујевац.   
 Наше девојке су играле 4 утакмице и 
оствариле веома добре резултате: Ниш - Пландиште                             
(12:13), Пландиште - Зајечар (44:23), Пландиште - 
Звечан (34:17), Пландиште- Сивац (37:12).   
 Прва утакмица, одиграна између Ниша и 
Пландишта била је најнеизвеснија и најтежа, али 
наше девојке су се жустро бориле и победиле. Затим 
су уследиле и остале утакмице у којима су лако 
дошле до победе. На тај начин пласирале су се на 
сам врх и постале „Златне девојке Србије’’.  
 Како кажу, када су добиле пехар нашој срећи 
није било краја, коначно су добиле награду за сав 
уложени труд. За ОШ “Д. Обрадовић” ово је велики 
догађај и школа ће златне девојке дуго памтити, не 

само по успесима на спортским такмичењима, већ и 
по успеху у школи и добром владању. 
 
М. Милошевић, Н. Ћорда, Ж. Вишић, Ј. Керкез, Ј. 
Стефановски, В. Илијевски, М. Цветићанин 

 Кошаркашице пландиштанске школе, 
првакиње Србије, петлићи ФК „Слога“, прваци 
Футсал лиге у Србије и каратисти, КК „Агробанат“, 
освајачи медаља на Купу Војводине, као награду за 
постигнути успех, од Општине  су добили и одлазак 
на позоришну представу у позоришту Бошко Буха у 
Београду.  
 Пре почетка представе „Иза кулиса“ Марија 
Павловић, директорица маркетинга обратила се 
публици и рекла да је представа намењена гостима из 
Пландишта, успешним спортистима којима је 
пожелела да једнога дана буду дочекани на платоу 
испред Скупштине града. Заједно са успешним 
спортистима, били су њихови тренери,  Бранко 
Мандић, Виолета Стефановски, Душан Ћорда, 
Радован Познић и Зоран Мајкић, чланица 
општинског већа, Бојана Јовановић, задужена за 
спорт и омладину и председник општине Пландиште, 
Милан Селаковић. 
 Пландиштанским спортистима се представа 
допала а посебно дружње и заједничко 
фотографисање са познатим глумцима.        Г.Р. 

ЗА НАЈБОЉЕ СПОРТИСТЕ 

ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 


