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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ЗА ПОПЛАВЉЕНА ПОДРУЧЈА

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА ПОМОЋИ ТРАЈЕ
Општина Пландиште је
почела да помаже поплављена
подручја скоро од првог дана
несреће која је задесила више
општина у Србији. По речима
председника општине, Милан
Селаковића, одмах је послала
помоћ за општину Шид која је и
општини Пландиште 2005. године
прва притекла у помоћ, 100 кишних
кабаница, 100 пари гумених чизама
и исто толико рукавица. У три
наврата,
на
иницијативу
Општинског одбора СНС-а, у
организацији општине Пландиште, чланови, симпатизери и мештани, ишли су у Црну Бару, Крупањ и
Обреновац да помогну на пословима санације од полава, тачније, радили су на пуњењу џакова песком и
истовару приспеле помоћи.
Прикупљање помоћи у општини Пландиште се наставља. Мештани Великог Гаја покосили су 6ха
пашњака и добили преко 2000 бала сена које је њиховим камионима отпремлљено у општину Обреновац за
село Пољане. Вредност ове помоћи је око 300 хиљада динара. Гајчани се захваљују свима који су их
подржали и помогли да реализују ову помоћ међу којима Житобалату из Купиника, Асоцијациа
произвођача млека Баната који су поклонили и дводневну количину млека, сточарима из Великог
Гаја, аутопревозницима Мамузићу и Боројевићу, предузећу Таурус и Ветеринарској станици Вршац.
Удужење пољопривредника „Граница“ Милетићево које се налази у саставу Асоцијације
пољопривредника „Банатски паори“, захваљујући својим члановима и мештанима Милетићева прикупило је
помоћ која је, била отпремљена за Обреновац. У највећој мери, помоћ се састојал од сточне хране и одређене
количине брашна за прехрамену употребу. Рарошани су сакупили око пола вагона сточне хране, кукуруза,
соје и ломљеног жита. Поред тога, сакупљено је и 18 бала сена и 38 бала детелине.
Цвени крст Пландиште је организовао своје волонтере на анимирању грађана за слање смс порука за
помоћ полављеним подручјима. Такође, организовали су прикупљање помоћи у свим месним заједницама и
сами, уз помоћ донатора прикупили су воду за пиће као и средства за хигијену која се и даље прикупљају.
ДОО “Полет” Дужине је поплављеним општинама послало 5 тона брашна. Црквена општина Пландиште,
такође је сакупила помоћ, која је, уз помоћ СТР Павловски предата Банатској Епархији за даљу
дистрибуцију.
КУД Дукати из Маргите, иницирали су и заједно са српском и румунском православном црквом и
МЗ Маргита, прикључили су се великој акцији прикупљања хуманитарне помоћи и, за настрадале од
поплава у Србији сакупили су у средства за хигијену и воду за пиће. Акција прикупљања помоћи за
угрожене од поплава у општини Пландиште и даље траје.
Г.Р.

НОВЧАНА ПОМОЋ ФУНКЦИОНЕРА
На последњој седници СО Пландиште,
одборници су једногласно донели одлуку да
одборници и чланови скупштинских тела издвоје
једну дневницу а функционери општине Пландиште
10% од своје плате за угрожена подручија од поплава.

ИЗВЕШТАЈ СА 18. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ
У петак 23. маја одржана
је 18. седница Скупштине
Општине Пландиште којом је
председавао председник СО,
Раде Кашња, а у чијем раду је
учествовало 22 одборника. На
почетку седнице присутни су
минутом ћутања одали почаст
настрадалима на подручјима
угроженим од поплава. За дневни
ред ове седнице биле су предложене заједно са
одборничким питањима укупно 22 тачке. Пре
усвајања предложеног дневног реда, одборници су
већином гласова усвојили предлог председника СО
да се са дневног реда скину 20. и 21. тачка, односно
Предлог Решења о разрешењу члана Управног
одбора Центра за социјални рад Пландиште, као и
Предлог Решења о именовању члана Управног
одбора Центра за социјални рад Пландиште и да се
дневни ред допуни са две тачке и као друга и трећа
тачка разматрају Предлог решења о разрешењу
члана Надзорног одбора ЈКП „Полет“ Пландиште и
Предлог Решења о именовању чланова Надзорног
одбора ЈКП „Полет“ Пландиште. Овако измењен и
допуњен дневни ред усвојен је са већином гласова.
Пре преласка на разматрање усвојеног дневног реда
председник Општине Милан Селаковић упознао је
одборнике са активностима које је Општина
предузела од тренутка када је добила први апел да
притекне у помоћ подручјима угроженим од
поплава. Председник је рекао да су у два наврата
волонтери из Општине, њих 43, отишли на терен,
први пут у Црну Бару код Шабца а други пут у
Обреновац и да су међу првима ушли у овај град.

Актуелно

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Председници осам Јужнобанатских општина
Чедомир Живковић, Станко Петровић, Др
Гордана Зорић, Милорад Солдатовић, Милан
Селаковић, Ђурица Глигоријев, Мирослав
Кришан,
Павле
Радаков
и
начелник
Јужнобанатског управног округа, Мр Мирослав
Тасић у Вршцу потписали Протокол о сарадњи.
Вођени заједничким циљевима и појединачним
потребама и интересима локалних самоуправа и
потребама развоја региона Јужног Баната у целини,
потписници Протокола потврдили саглансост у
неколико ствари. Пре свега, да заједнички одлучују
о стратешким пројектима, да аплицирају и да се
старају о имплементацији тих пројеката у складу са
свим стратешким документима Републике Србије,
Аутономне Покрајине Војводине и општина.
Општине су сагласне и да заједнички покрећу
активности
пред
надлежним
органима
и
организацијама
за
реализацију
договорених
СТРАНА 2

Општини Шид је као помоћ послато 100 кишних
кабаница, исто толико пари гумених чизама и
рукавица, јер је и она помогла општину Пландиште
2005. године, када се Пландиште бранило од
поплава.
У ЦК Пландиште у току је акција
прикупљања средстава за хигијену и воде за пиће.
Помоћ прикупља и Црквена општина Пландиште.
Председник је рекао да су помоћ сакупили и
мештани Милетићева, представници Удружења
пољопривредника „Граница“. Посебно је похвалио
мештане МЗ Велики Гај који су покосили 6 ха
ливаде која ће до недеље бити балирана и послата
угроженим подручјима као сточна храна. Након
усвајања записника са 17. седнице Скупштине
Општине Пландиште одборници су донели Решење
о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП „Полет“
Пландиште и Решење о именовању чланова
Надзорног одбора ЈКП „Полет“ Пландиште, као
Одлуку о приступању промени Статута општине
Пландиште, Одлуку о доношењу Плана генералне
регулације насеља Пландиште и Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити Општине Пландиште, којом је
предвиђено да новчана накнада за добровољно
радно ангажовање у локалној заједници припада
радно способним лицима која се налазе у стању
социјалне потребе. Лица ће добровољно, радно
ангажована бити у ЈКП „Полет“ Пландиште, КОЦ
„Вук Караџић“ Пландиште и Народној библиотеци
Пландиште.
Ова одлука је од 01.06.2014. ступила на
снагу.
Р.Г.

Актуелно

пројеката и подједнако улажу напоре у повезивању
свих субјеката за важних за реализацију пројеката.
Јужнобанатске општине ће, по основу потписаног
Протокола у сарадњи и сталној координацији
пружати
подршку
реализацији
стратешких
пројеката уз пружање максималног труда и
залагања, који као крајњи циљ имају развој и
привредни, друштвени и културни напредак
Региона. Председници Јужмнобанатских општина
потписали су и Закључак на основу којег је
стратешки стратешки пројекат изградња аутопута Е70. Закључком су одређени координатори тима за
реализацију овог пројеката и то, мр Зоран Тасић,
начелник Округа, Павле Раданов, градоначелник
Панчева и Чедомир Живковић, председник
општине Вршац. За општину Пландиште, Протокол
о сарадњи и Закључак,потписао је председник
општине, Милан Селаковић.
Г.Р.

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ, МАРГИТА— ЂУЛВЕЗ

“КУЛТУРА КОЈА НАС СПАЈА”
Трећа активност из пројекта прекограничне
сарадње између општине Пландиште и Ђулвеза,
под називом „Култура која нас спаја“ реализована је
30. и 31. маја у Мопштини Пландиште, у Маргити.
Првог дана, 16 ученика из Ђулвеза заједно са
другарима из школе у Маргити имали су радионицу
која је одржана у Школи у Маргити, на којој су, уз
асистенцију професора Зорице Тркуље и Јона
Агадишана, читали своје литерарне радове на тему
„Моје место, мој Банат“. Након тога, сви ученици су
писали о првом утиску доласка и Маргиту и
познанству са другарима из Ђулвеза. Истога дана, у
поподневним сатима, гости из Ђулвеза су обишли и
Вршац, центар града и Градски музеј Конкордију. У
вечерњим сатима у Школској билиотеци у Пландишту, уз помоћ Народне библиотеке Пландиште и ОШ
„Д.Обрадовић“ одржано је књижевно вече, односно вече поезије. Поред учесника у пројекту из Ђулвеза и
Маргите, који су прочитали три најуспешнија рада, на књижевној вечери, своје песме су читали и говорили
и пландиштански песници Срђан Петровић, Жељко Цеснак и најмлађа међу њима, Милица Стефановић која
је одрецитовала једну своју песму коју је написала на кинеском. Ученици из Румуније рецитовали су и две
шаљиве песме у дијалетку. На почетку књижевне вечери све присутне је поздравио директор школе, Сава
Дивљаков а затим и председник Општине, Милан Селаковић. Рецитал су обогатиле ученице средњих
музичких школа које су свирале по једну мелодију, Милица Павловски(виолина) и Миљана Ђуровић
(хармоника).
Другог дана пројектене активности одржана је
ликовна радионица коју је водио професор, Васо Милекић.
Учесници пројекта су имали задатак да насликају или
нацртају Мост на Моравици који су сви у току боравка и
Маргити прелазили више пута. И ову радионицу, учесници
су успешно савладали. По речима Милекића, било је добрих
радова и са једне и са друге стране. Другог дана боравка,
гости из Маргите су упознавали општину Пландиште и
посетили културне и етно објекте, односно, Каштел Олге
Дунђерски и Етно кућу Словака у Хадучици.
На обе радионице били су присутни и чланови
Пројектног тима.
Р.Г.

П Е В А Ј М О С Р Ц Е М - 2014.
У просторијама КОЦ “Вук Караџић” Пландиште, 31. маја
одржано је финале музичког фестивала “Певајмо срцем – 2014” под
покровитељством општине Пландиште, КОЦ “Вук Караџић” и
Канцеларије за младе општине Пландиште. На завршној вечери
фестивала учествовало је 16 извођача који су се у својим школама, на
аудицијама (48 пријављених), показали у најбољем светлу. Фестивал
је обухватио децу и младе узаста од 8 до 15 година (од III до VIII
разреда). Жири у саставу Маја Болта, Милкан Стојковски и
Драгослав Аврамовић, имао је веома тежак задатак да међу
одличним певачима прогласи најбоље. Прво место по одлуци жирија
припало је Анастасији Антал ученици из Јерменоваца са песмом
“Дванаест година”. Друго место заузела је Јелена Булајић, ученица
школе у Великој Греди која је извела нумеру “Као со у мору”. Треће
место на фестивалу поделили су Раде Пајић ученик из Хајдучице и
Јована Поцић ученица школе у Пландишту. Раде је извео песму
“Моја земља” док је Јована певала “Дванаест година”. Награду
публике за најбољег извођача добио је Марко Спремо из Велике
Греде који је извео песму “Јединац”. У финалу наступили су јос и Кристина Мирковић, Јована и Јован
Малиновић, Стеван Аврамовић, Милош Поштић, Милана Боројевић, Сања Тасовски, Дејана
Вучковић, Анастасија Додић, Едита Ердеи и Даница Тинтор. Хор ОШ “Доситеј Обрадовић” пратио је
све такмичаре. У ревијалном делу програма наступио је Dance студио “Оља” из Вршца који се пре десетак
дана у Пули (Хрватска) окитио златном медаљом на светском првенству у игрању. Поред захвалница и
диплома учесници су од спонзора фестивала добили и бројне робне награде.
А.Д.
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7. СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА
ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПЛАНДИШТАНКЕ НАЈБОЉЕ
Кошаркашице Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште, првакње Србије, биле су
најбоље и на 7. Спортској олимпијади школске
омладине Војводине која је одржана у Сомбору од
30. маја до 1. јуна. У конкуренцији 8 школа из
Титела, Сивца, Кикинде, Лаћарка, Банатског
Карађорђева, Суботице и Врбаса, пландиштанке су
убедљивим играма и победама заслужено освојиле
прво место, златне медаље и победнички пехар. На
Олимпијади, заједно са златним кошаркашицама
Миом Милошевић, Нађом, Ћорда, Марином
Стојић, Дуњом Недиовић, Мајом Боројевић,
Иваном Јеличић, Валентином Стефановски,
Јованом Керкез и Жељаном Вишић био је и њихов
наставник, Јован Ивашковић.
7. Спортска олимпијада школске омладине
Војводине одржана је после паузе од 2,5 деценије. На
тродневним такмичењима окупило се преко 1.600
такмичара који су се надметали у 9 дисциплина.
Једини представник Општине Пландиште на
Олимпијади биле су кошаркашице из школе у
Пландишту.
Г.Р.

КУРС ЗА ФУДБАЛСКЕ СУДИЈЕ
ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем
фудбалских судија и инструктора врши упис
полазника на курс за фудбалске судије. Сви
заинтересовани (16-30 година) могу се
пријавити Фудбалском Савезу Пландиште,
ул.Војводе Путника 58/2, или путем телефона
013/862-338 и 062/208-952;

ДЕРБИ У ПЛАНДИШТУ
Претходног викенда на стадиону Ф.К. “СЛОГА” из
Пландишта одиграна је дерби утакмица Прве
јужнобанатске лиге између првопласиране екипе
Ф.К.“СЛОГА” из Пландишта и другопласиране
екипе Ф.К.” ЖЕЛЕЗНИЧАР” из Панчева. На
градском стадиону је виђена одлична фудбалска
представа, бројни навијачи, њих 350, међу којима
је било и 50-так гостујућих су сигурно били
задовољни приказаном игром обе екипе.
Припадници П.С. Пландиште су обезбеђивали
утакмицу која је протекла без и најмањег
инцидента. Утакмица је по свему приказаном
оправдала епитет дербија две најбоље екипе у
лиги, а резултатом 1-1 екипа Ф.К.“СЛОГЕ” је
задржала прво место и наставила свој пут ка вишем
рангу (Војвођанској лиги).
А.П.

ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ
СИНДИКАЛНА ГРУПА ПАНЧЕВО

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ
Прошле године је у Белој Цркви одржан
први Сусрет екипа полицијског синдиката - групе
Панчево, у малом фудбалу Јужног Баната.
Испоштована је фер плеј игра и учесници су
пожелели да се и друге године друже. На
овогодишњим, другим сусретима Полицијског
синдиката - синдикалне групе Панчево који су
одржани у Пландишту, одазвало се 5 екипа, поред
екипе домаћина ту су биле екипе Вршца, Беле
Цркве, Алибунара и Ковина .
Турнир се играо у спортској сали ОШ
„Доситеј Обрадовић“. Ове године, у јакој
конкуренцији, највише спортске среће имали су
Вршчани. Друго место је припало екипи из
Пландишта а треће, екипи из Беле Цркве.
Г.Р.
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