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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ИЗВЕШТАЈ СА 19.СЕНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ЗАВШНИ РАЧУН И РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Последњег дана јуна, одржана је 19. редовна седница Скупштине општине Пландиште, у чијем
раду је учествовало 19 одборника. Седницом, којој су присуствовали председник општине Милан
Селаковић и заменик председника, Ендре Сабо,
председавао је председник СО, Раде
Клашња. Одборници су расправљали и одлучивали о укупно 12 тачака дневног реда. Након усвајања
записника са претходне седнице, прва наредна тачка била је предлог Стратегије одрживог развоја
Општине Пландиште за период 2014-2020. године. Стратегија представља кровни документ за развој
Општине у наредних 7 година. Иако је ово прилично
дугачак плански период, у којем је тешко предвидети и
испланирати све релевантне активности и пројекте,
пројектни тим се определио за овај период јер је значајан
број
пројеката у
За носиоце дипломе “Вук Стефановић
ОПШТИНА ПЛАЋА
идејној
Караџић”
и ове године је Општина Пландиште
ДУГОВАЊА
фази,
а
организовала званичан пријем. Председник
поред њих
Општина Пландиште до краја године, општине, Милан Селаковић уручио је
има
и на име дугова које је наследила, најбољим ученицима поклон књиге по избору
значајан
извођачима радова треба да исплати Народне библиотеке, дипломе и новчане награде
број
петину буџета односно 96 милиона у износу од 5.000 динара.
пројеката
Свечаност је почела наступом
динара. Фирми „СТРАБАГ“ Панчево,
који
се Општина је почела, у 12 једнаких Бранислава Ђумића ученика 6 разреда ОШ
реализују на месечних рата да оплаћује дуг за
“Доситеј Обрадовић” и музичке школе “Јосиф
годишњем изведене радове на локалним путевима,
нивоу. На у периоду 2011-2012. година, у Маринковић” из Вршца који је на тамбури извео
овај начин вредности од 40 милиона динара, што је једну композицију.
оставља се на месечном нивоу 3,5 милиона динара.
простор за Од фебруара тече и судско поравнање и
евентуално са фирмом “Градитељ НС” из Новог
Сада која је била сагласна да се
будуће
ажурирање закључи судско пoравнање и да
Стратегије, Општина исплати наслеђени дуг, у
у складу са износу од 200 милиона динара, у 48
променама у једнаких рата. Ова година ће за све
окружењу, буџетске кориснике бити изузетно
тешка. Очекујемо мало олакшање у
као и за
2015. години, рекао је председник
допуну
Општине, Милан Селковић.
Акционог
плана
стратегије са пројектима који би се реализовали у
другом делу планског периода, односно до 2020. год. У
читавом
процесу
планирања
примењиван
је
партиципативни приступ, у којем су локални актери, а
пре свега представници општине Пландиште,
представници приватног и невладиног сектора, узели
активно учешће, дајући драгоцене смернице за овај
стратешки документ. Стратегија је амбициозно
постављена што не значи да није и остварива – речено је
у вези са Стратегијом.
(наставак на 2. страни)

ОПШТИНА ОБЕЗБЕДИЛА
НАГРАДЕ ЗА ВУКОВЦЕ

Следећа тачка био је Предлог Одлуке о завршном средине. Овим програмом утврђује се врста и обим
рачуну буџета Општине Пландиште за 2013. радова на заштити, уређењу и коришћењу
годину. У вези са овом тачком, известилац је рекао поиљопривредног земљишта општине Пландиште
да су укупни приходи за 2013. годину били за 2014. годину. На 19. седници СО, одборници су
413.254.896,76 динара а расходи 428.561,650,76 образовали Комисију за спровођење поступка
динара и то, за текуће расходе издвојено је јавног надметања за давање у закуп
404.633.085,37 динара, за издатке нефинансијске пољопривредног земљишта у државној својини. На
имовине 19.229.070,79 динара и за набавку дневном реду, као седма тачка био је и Извештај о
нефинансијске имовине 4.699.494,60 динара. У извршењу Плана рада Историјског архива Бела
периоду јануар – децембар 2013. остварен је Црква за 2013. годину и Финансијски извештај
буџетски дефицит у износу од 15.306.754,00 динара пословања за период од 01.01. до 31.12.2013. године
и то, како је известилац рекао, јер је по пресуди Историјског архива Бела Црква који је једногласно
Привредног суда у Београду 5 П-1819/12 ОД усвојен. Највише дискусије представника опозиције
05.07.2012. године, по захтеву повериоца “Итер- било је по тачки 8. и 9. које су се односиле на
мост“ АД у стечају а против туженог дужника Финсијски извештај – извештај о пословању ЈКП
општине Пландиште, дошло до наплате новчаног “Полет” Пландиште за 2013. годину и Предлог
потраживања. Дана 07.11.2013.
Решења о давању сагласности
године спроведена је принудна
ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНОГ на Одлуку Надзорног одбора
наплата од 50.848.038,20 динара.
ЈКП “Полет” Пландиште о
ЗЕМЉИШТА
У периоду 01.01.2013. до
ценама услуга одржавања
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ јавних зелених и других
31.12.2013. године, коришћена
је текућа буџетска резерва и то
површина на подручј у
у износу од 1.239.766,00 динара. Светлана Лазаревић, дипл. правник из општине Пландиште. На сва
Укупно планирана резерва била Пландишта – председник Комисије, питања у вези са ЈКП “Полет”
је 5.000.000,00 динара а Александра Одавић Мак, дипл. Пландиште, председник СО
из
Зрењанина,
заменик Пландиште, Раде Клашња је
н е и с к о р и ш ћ е н а б у џ е т с к а правник
председника Комисије и чланови:
резерва била је 3.760.234,00 Милан Тркуља, дипл. економиста из предложио, да се одговор да у
динара. Салдо готовине на дан Милетићева, Драган Стефановски, писменој форми у колико
31.12.2013. године износи је дипл.инг. пољопривреде из Пландишта, известилац, директор ЈКП
3 3 . 7 4 5 . 7 2 3 , 0 0 д и н а р а . Сава Савков, дипл. ветеринар из “ П о л е т ” П л а н д и ш т е ,
Одборници су на последњој Пландишта, Милорад Новаковић, возач Владимир Кисељев нема
с е д н и ц и С О П л а н д и ш т е – механичар из Старог Леца, Стеван спремне одговоре или треба
о д л у ч и в а л и и о П р в о м Самарџија, пољопривредни техничар из да консултује стручне службе
допунском буџету општине Милетићева, Горан Доневски, дипл. п р е д у з е ћ а . У в р е м е
Пландиште. У вези са овом економиста из Пландишта и Љиљана извештавања по ове две тачке,
тачком известилац је рекао да се Куневски, геометар из Пландиштe.
седници је присуствовао и
Ребалансом буџета врши
Милош П оповић , к ао
усклађивање прихода и расхода и издатака буџета грађанин, без права гласања и дискусије. На
на нижем, вишем или истом нивоу. Примања и последњој седници СО Пландиште, одборници су
издаци буџета општине Пландиште за 2014. годину се изјаснили за разрешење, због истека мандата и
утврђени су у износу од 448.171.000,00 динара и у поновно именовање, Биљане Јуначков, као
Одлуци о Буџету општине Пландиште за 2014. јединог кандидата, за директора Народне
годину, она се замењују уместо, како је до сада библиотеке Пландиште. Одлука о именовању,
било 451.550.000,00 динара. Следећа тачака дневног донета је једногласно. Остале Одлуке и Решења на
реда била је предлог Годишњег програма заштите, XIX седници СО Пландиште донете су вечином
уређење и коришћења пољопривредног земљишта гласова. Одборничка питања, као посебне тачке
општине Пландиште. Програм је добио сагласност дневног реда, овога пута није било.
Министарства пољопривреде и заштите животне
Г.Р.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ - ПОМОЋ ЗА ПОПЛАВЉЕНЕ
КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште
организовао је позоришну представу, монодраму
под називом „Последња шанса“, награђену на
Фестивалу монодраме у Земуни, где је на текст
Мирјане Бобић Мојсиловић главну улогу играла
Сузана Петричевић.
Комплетан приход од продатих карата
уплаћен је на име хуманитарне помоћи за
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поплављена подручја . За ову представу карте су
купили, запослени у ОШ „Доситеј Обрадовић „
Пландиште, Дому здравља“1.октобар“ Пландиште,
Дечијем вртићу „Срећно детињство“ Пландиште,
Центру за социјални рад и Општини Пландиште.
Продајом позоришних карата, КОЦ „Вук
Караџић“ Пландиште је сакупио хуманитарну
помоћ у вредности од 28.000,00 динара.

НОВО У ОПШТИНИ

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ГРАЂАНА

Захваљујући Покрајинском секретаријату за
привреду, запошљавање и равнопавност полова који
је расписао конкурс „Успостављање енергетске

ефикасности“ на који је конкурисала и Општина
Пландиште, ових дана је у Општини почео са радом
Услужни центар грађана. Укупна вредност
пројекта је нешто преко 3 милиона динара, од чега
је,
пројектом
добијено
од
Покрајинског
секретаријата а другу половину новца је обезбедила
Општина Пландиште.
У адаптираним просторијама направљен је
Општински услужни центар у циљу што
једноставнијег и бржег добијања или издавања
потребних докумената које грађани свакодневно
траже од Општинских служби.
Услужни центар ради од 07 до 15,00 h са
паузом од 9,00 до 9,30 сати. У Центру ће грађани
добити услуге пријемне канцеларије, матичара,
пољопривреде, инспекцијске службе и локалне
пореске администрације.
Г.Р.

ЦРВЕНИ КРСТ УРУЧИО ПРИЗНАЊА ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ

ДРАГОМИР СМИЉКОВИЋ-75 ДАВАЊА
Црвени крст Пландиште је, доделом
признањан добровољним даваоцима крви, обележио
Светски дан добровољних давалаца крви, дан који је
посвећен милионима људи у свету који добровољно,
анонимно дају крв и на тај начин спашавају хиљаде
живота сваког дана.
Тога дана, Црвени
крст Пландиште је у Сали
75-то давање
КОЦ-а уручио Плакете и
Смиљковић Драгомир
захвалнице за: 75, 50 и 35
добровољног давања крви,
50 давања
а значке и захвалнице за
Крижан
Михајло
20, 10, 5 и прво давање.
Радић
Драган
Поменута признања
уручена су на основу Стефановски Богатин
Стојковски Драган
евиденције Института за
трансфузију
крви
Републике Србије и евиденције којом располаже
Црвени крст Пландиште.
На свечаност уручења признања
добровољним даваоцима крви позвано
је 240 добровољних давалаца крви из
општине Пландиште, сви они који се у
задње две године одазивају акцијама
које Црвени крст Пландиште реализује
у сарадњи са Инситутом за трансфузију
крви Републике Србије. Признања је
добило 134 добровољних давалаца
крви, за прво давање – 36, за пето – 35,
за десето – 32, за двадесето – 18, за
тридесетпето – 8, за педесето – 4, и
седамдесетпето давање – 1.
Председница Црвеног крста
Пландиште, Ђурђевка Тафра обратила

поздравила је присутне и уручила значке и
захвалнице, даваоцима за прво, пето, десето и
двадесето давање.
Председник општине, Милан Селаковић
који је присуствовао свечаности уручења признања
добровољним даваоцима крви, уручио је плакете и
захвалнице за 35,50 и 75 давање крви.
У музичком делу свечаности наступали су
Милица Тинтор и Огњен Адамовић који су извели
песму волонтера Црвеног крста.
Драги даваоци крви, Ви сте хероји
данашњице који несебично дајући себе спашавате
људске животе не тражећи ништа за узврат.
Поносни смо на Вас и драго нам је што сте део једне
велике породице хуманиста која постоји у целом
свету, поручили су из Црвеног крста Пландиште
свим добровољном даваоцима крви општине
Пландиште.
Мир и Р.Г.
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МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА АЛИБУНАР – ПЛАНДИШТЕ 2013/2014.

"ВОЈВОДИНА" ШАМПИОН
Д о с та до б ра о рг ан и з а ц иј а
утакмица, солидни терени и апсолутна
доминација ФК "Војводина" - Селеуш у
другом делу Првенства основне су
карактеристике Међуопштинске фудбалске
лиге Алибунар - Пландиште.
За разлику од претходне, у не тако
узбудљивој сезони, прва кроз циљ прошла
је екипа “Војводине”. Шампионске
амбиције фудбалери из Селеуша показали
су још у јесењем делу сезоне. Очигледно је
екипа у међувремену у потпуности сазрела а у прилог томе иде чињеница да су у пролећном делу
такмичења, када је то било најпотребније, једина непоражена екипа са максималним учинком.
Најбоље пласирани клуб са територије општине Пландиште другу годину заредом је Слога из
Маргите. Фудбалери Слоге морали су да се задовоље другим местом јер нису успели да одбране стечену
предност након јесењег дела сезоне. (Не) очекиван бодовни салдо оствариле су екипе Граничара и Наше
Крајине. Чини се да су амбиције ових клубова, бар пре почетка лиге, ипак биле знатно веће. ФК Солунац
- Банатски Соколац и ФК Гај из Великог Гаја углавном су наступали под олимпијским геслом – важно
је учествовати. Укупан утисак наших клубова неодигравањем ниједне утакмице у пролећном делу
првенства покварила је екипа Барица. Наредне сезоне лигу би поново могло да сачињава чак 12 клубова.
Ако из квантитета произилази квалитет онда нас од јесени изнова очекују добре фудбалске представе и
још више неизвесности у овом рангу такмичења.
puggia
КАРАТЕ КЛУБ „АГРОБАНАТ“

ОДЛИЧАН НАСТУП НА КУПУ СРБИЈЕ
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили су 22.06.2014 године на КУПУ
СРБИЈЕ за кадете, јуниоре, млађе сениоре и сениоре у Новом Саду и том приликом освојили 4 медаље.
Сребрне медаље освојили су: Радовић Ана у категорији сениорки и мушки ката тим у категорији
кадета - јуниора у саставу (Тадић Радован, Величковски Лука и Величковски Стефан).
Бронзане медаље освојили су: Александар Ивошевић у категорији сениора и Владимир Родић у
категорији сениора.
Након завршетка овог такмичења, настављају се интензивне припреме за предстојеће активности
које очекују кадете, јуниоре, мл. сениоре и сениоре.
Карате Клуб „АГРОБАНАТ“ Пландиште поред наступа на Купу Србије за кадете, јуниоре,
мл.сениоре и сениоре имао је врло запажен наступ
на међународном турниру Нови Сад Опен који је
такође одржан у Новом Саду 22.06.2014 године и на
њему је наступила Јовановић Јелена и том
приликом освојила две медаље у категорији
женских нада ц класа заузела је друго место док је у
апсолутној класи заузела треће место.
З.М.

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 18. јул 2014, Година 2. Број 14.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

