
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Б Р О Ј  1 7 .  Г О Д И Н А  I I ,  1 9 .  С Е П Т Е М Б А Р  2 0 1 4 .  

 ОБАВЕШТЕЊЕ  

 Обавештавају се власници и корисници кућа  и станова на територији општине Пландиште да 

су, на основу Одлуке о одводјењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода (Сл.лист општине 

Пландиште 11/2013), обавезни да одржавају зелене површине и проходност канала и ћуприја испред 

својух кућа и станова. Обавештење ће бити истакнуто на огласним таблама свих Месних заједница. 

 По истеку 7 дана, комунална инспекција општине Пландиште ће изаћи на терен. У случају 

непоштовања Одлуке, вршиће се пријава надлежним органима.     

              Општинска управа Општине Пландиште  

 Према могућностима, све три 

Основне школе у општини Пландиште, 

интензивно су радиле на припремама да све 

буде спремно за почетак нове школске 

године. Како кажу, освежили су поједине 

просторе, онолико колико су им средства 

дозвољавала. У школи у Маргити, наставно 

особље је лично било ангажовано на 

уређењу школе и кажу да су вероватно, 

једни од ретких који су фарбали своје 

учионице. У новој школској 2013/2014. 

години, у све три основне школе има 831 

ученик, 598 у ОШ „Доситеј Обрадовић“ са 

подручним одељењима, 123 у ОШ 

„Ј.Стерија Поповић“ В.Греда са подручним 

одељењем и 110 ученика у ОШ “Ј.Ј. Змај“ Хајдучица са подручним одељењем. У школске клупе први пут је 

село укупно 80 првака, 54 у ОШ „Д.Обрадовић“ са подручним одељењима, 16-у ОШ “Ј.Стерија Поповић“ са 

подручним одељењем и 10 првака у ОШ „Ј.Ј.Змај“са подручним одељењем.  Подаци добијени од директора 

школа, Јасмине Родић Чоловић, Влајка Раковића и педагога Свете Лабовића.           Г.Р. 

СВЕ ЈЕ СПРЕМНО ЗА НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ  

ИЗВЕШТАЈ СА 63. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

 

НАСТАВЉА СЕ ГРАДЊА 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
 

 На последњој, 63. Седници Општинског већа 
општине Пландиште којом је председавао 
председник, Милан Селаковић а која је радила у 
пуном саставу, већници су расправљали о укупно 10 
тачака дневног реда. Прва тачка дневног рада било 
је Усвајање записника са 56. 57. 58. 59. 60. 61. и 62. 
седнице Општинског већа Општине Пландиште а 
након тога већницици су разматрали Предлог одлуке 
о настављању изградње канализационе мреже у 
насељу Пландиште. У вези са овом тачком чланови 
Већа су добили Општи извештај о реализацији 
изградње канализационе мреже са ППОВ у насељу 
Пландиште који је доставио Факултет техничких 
наука у Новом Саду, односно проф. др Срђан 
Колаковић, дипл.инж.грађевинства и доц.др 

Матија Стипић, дипл.инж.грађевинства. Након 
дискусије, већници су се једногласно сложили да 
треба на се настави градња канализационе мреже у 
насељеном месту Пландиште. Известилац по овој 
тачки био је председник Општине Трећа тачка о 
којој се одлучивало на последњој седници 
Општинског већа било је разматрање Извештаја о 
извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 
2014. годину у периоду јануар – јун 2014. године 
који је након примедбе да би већницима требало да 
се достави у писаној форми, такође једногласно 
усвојен. Веће је, као четврту тачку имало 
Утврђивање предлога о давању сагласности на 
одлуку о измени и допуни Статута Јавног 
комуналног предузећа “Полет” Пландиште. Овом 
Одлуком ЈКП стиче право да се бави новим 
делатностима као што су, гајење садног материјала 
гајење шума и осталих шумских делатности и сечом 
дрвећа.  Пет тачка била је Утврђивање Предлога 
Решења о давању сагласности на измене и допуне 
Статута Историјског архива Бела Црква.  
     (наставак на стр. 2.) 
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АКТУЕЛНО                УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ЛИЦИТАЦИЈА         АКТУЕЛНО  
Први круг давања државног земљишта у закуп, 

популарно звана, лицитација државног земљишта, која 

је одржана у четири дана у периоду 08. 09 -11.09.2014. 

године, успешно је завршена. Лицитација је протекла 

без проблема, у толерантној атмосфери. Предмет 

лицитације је било 8.442,0361 ха земљишта у 613 

лицитационих јединица. У првом кругу лицитације 

излицитирано је 473 лицитационе јединице, односно 

6.882,82 хектара земљишта. У зависности од категорије, 

цена излицитиране земље по хектару  се кретала од   

  7.788,30 динара до 30.000,00 динара.                         Г.Р.  

РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА 

СРЕДЊОШКОЛЦЕ 
За септембар 2014. Општина Пландиште сносити 

трошкове изнад 4.100,00 динара за превоз редовних 

ученика средњих школа, од цене коју наплаћује 

превозник, односно 3300,00 динара за релацију 

Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар и трошкове 

месечних карата у висини од 50% од цене коју 

наплаћује овлашћени превозник за све релације, 

умањену за комерцијални попуст за све релације ван 

сусердних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...). 

Субвенција за викенд карте средњошколаца, по 

речима председника општине, Милана Селаковића, 

почиње од октобра. Средства за регресиран превоз 

обезбеђена су из Буџета општине Пландиште.

(наставак са стр. 1.) 
 Након тога, у оквиру тачке дневног реда, 

већници су упознати са Предлогом Локалног 

акционог плана за младе општине Пландиште за 

период 2015-2020. године. У Старатегији општинског 

развоја општине Пландиште која је недавно усвојена 

планирана је израда ЛАП за младе. Средства су 

обезбеђена од Министарства омладине и спорта у 

износу од 419.850,00 динара, а коришћена су за 

израду ЛАП, за штампање, за набавку техничке 

опреме, анкетирање и слично. Стратешки циљеви су: 

Успостављање нових услуга и сервиса за младе, 

Унапређење рада КЗМ према стандардима МОС-а, и 

Успешно коришећење алтернативних финансијских 

средстава, речено у вези са овом тачком. 

 Седма тачка дневног реда била је Предлог 

решења о утврђивању висине трошкова превоза 

редовних ученика средњих школа са подручја 

општине Пландиште који свакодневно путују од 

места становања до места школе за септембар 

2014.године. Осма тачка дневног реда била је 

Информација о лицитацији државног земљишта у 

четири дана почев од 08.09. до 11.09.2014. године. 

Лицитира се укупно 8.442,0361 ха у 613 

лицитационих јединица. На последњој седници 

Општинског већа, све Одлуке и информације донете 

су и усвојене једонгласно.                 Г.Р.  

Рад Комисије за лицитацију 

 РАЗВОЈНОГ ФОНДА  

АП ВОЈВОДИНЕ 
 

Конкурс за доделу дугорочних кредита за 

пољопривреду Право учешћа на Конкурсу имају 

физичка лица - носиоци регистрованих 

пољопривредних газдинстава на територији АПВ. 

Износ кредита: 200.000-10.000.000,00 динара. 

Конкурс за доделу кредитних средстава на име 

предфинансирања активности у реализацији 

пројеката инструмената прет приступне помоћи 

Европске уније „IPA“ Право учешћа на Конкурсу 

имају невладине организације и удружења грађана. 

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна 

средства Право учешћа на Конкурсу имају мала и 

средња предузећа са седиштем на територији АПВ. 

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна 

средства Право учешћа на Конкурсу имају микро,  

мала и средња предузећа и предузетници са 

седиштем на територији АПВ. 

Конкурс за доделу дугорочних кредита за развој 

прехрамбено-прерађивачке индустрије Право 

учешћа на Конкурсу имају правна лица 

категорисана као микро, мала и средња предузећа 

регистрована за обављање пољопривредне 

делатности и/или делатности прехрамбено-

прерађивачке производње и земљорадничке задруге 

које поседују задружну својину. 

Конкурс за доделу краткорочних кредита за 

финансирање извоза Право учешћа на Конкурсу 

имају микро,  мала и средња предузећа и 

предузетници са седиштем на територији АПВ која 

документују да ће одобрена средства бити у 

функцији остваривања девизног прилива по основу 

извоза роба и услуга домаћег порекла. 

 

ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 

КОНКУРСИМА МОГУ СЕ ДОБИТИ НА 

САЈТУ www.rfavp.rs ИЛИ НА БРОЈЕВЕ 

ТЕЛЕФОНА  021/454-334; 021/450-698; 

021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014; 

КОНКУРСИ  

http://www.rfavp.rs
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ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА 

 ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Конкурс за доделу кредита за набавку нове 

пољопривредне механизација (погонске, 

прикључне) у пољопривреди у 2014. години; 

Средства ће се додељивати пољопривредним 

газдинствима – физичким и правним лицима са 

подручја АП Војводине, уписаним у Регистар 

пољопривредних газдинстава. Максималан износ 

кредита 20.000 евра; 

Конкурс за доделу кредита за набавку основног 

стада у овчарству и козарству у 2014. години; 
Средства ће се додељивати пољопривредним 

газдинствима – физичким и правним лицима са 

подручја АП Војводине, уписаним у Регистар 

пољопривредних газдинстава. Максималан износ 

кредита 10.000 евра. 

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових 

заштићених башта (пластеници, стакленици) и 

опреме у њима у 2014. години; Средства ће се 

додељивати пољопривредним газдинствима – 

физичким и правним лицима са подручја АП 

Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних 

газдинстава. Максималан износ кредита 15.000 евра; 

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових 

противградних мрежа у вишегодишњим засадима 

воћа и винограда у 2014 години; Средства ће се 

додељивати пољопривредним газдинствима – 

физичким и правним лицима са подручја АП 

Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних 

газдинстава. Максималан износ кредита 15.000 евра; 

КОНКУРС за доделу кредита за изградњу нових 

објеката намењених складиштењу житарица 

(силоса, подних складишта) у 2014. години; 
Средства ће се додељивати пољопривредним 

газдинствима – физичким и правним лицима са 

подручја АП Војводине, уписаним у Регистар 

пољопривредних газдинстава.Максималан износ 

кредита 20.000 евра; 

КОНКУРС за доделу кредита за набавку 

квалитетне телади за тов у 2014. годину; Средства 

ће се додељивати пољопривредним газдинствима – 

физичким и правним лицима са подручја АП 

Војводине, уписаним у Регистар пољопривредних 

газдинстава.Максималан износ кредита 15.000 евра 

К О Н К У Р С за доделу кредита за подизање 

вишегодишњих засада воћа у 2014. години 

Средства ће се додељивати пољопривредним 

газдинствима – физичким и правним лицима са 

подручја АП Војводине, уписаним у Регистар 

пољопривредних газдинстава. Максималан износ 

кредита 15.000 евра; 

Детаљније информације о Конкурсима могу се 

видети на сајту www.fondpolj.vojvodina.gov.rs; 

КОНКУРСИ  
 

МЕСНЕ И ХРАМОВНЕ СЛАВЕ  
  

У протеклом периоду, месну и храмовну Славу 
прославили су: Стари Лец-Преображење, Велика 
Греда-Велика Госпојина, Пландиште-Свети Рафаило 
Банатски и Маргита-Мала Госпојина.  У Пландишту 
је одржано такмичење у кувању гулаша где се 
такмичило 44 екипе, три из Румуније. Прво место 
освојила је екипа Сајџија из Пландишта, друго 
место, екипа Месара Миловановић, а треће екипа, 
Гости из Ђулвеза. Свету Архијерејску Литургију и 
резање славског колача у Великој Греди је обавио 
Њ.Преосвештенство Епископ Банатски Никанор 
са месним парохом и осталим свештенством. У 
осталим храмовима Литургије и резање славског 
колача обавили су месни пароси са гостима. У 
Маргити је, поводом храмовне славе  Румунске 
православне цркве, освештан крст - Тројице, у порти, 
испред улаза у цркву. Крст су освештали викар 
Мојсе Јанеш, месни парох, и свештеници гости.  Г.Р.    

ЛАЈОШ МОРИЦ  
(1950-2014) 

JЕРМЕНОВЦИ  
 

Након кратке болести, Лајош 
Мориц-Лајчи, је 13.09.2014. 
заувек је напустио своје 
најмилије. Рођен  1950. године 
у Јерменовцима, од оца 
Јожефа и мајке Терезе, Лајчи 
је као најстарији, детињство провео на Салашу са 
родитељима, братом и сестром. Након завршене 
основне школе Лајчи изучава занат за месара и 
временом постаје један од најпознатијих месара у 
Јужном Банату. У срећном браку са Маријом 
изродио је сина Роберта и ћерку Ана-Марију који 
су му подарили четворо унучади. 
 Као члан СВМ, у периоду 1998-2004. 
потпредседник СВМ и председник Извршног 
одбора СВМ за Јужни Банат, Лајчи се политички 
активира и у општини Пландиште. Од 2001-2004. 
члан је Извршног одбора општине Пландиште а од 
2012. члан Општинског већа и члан Савета за 
међунационалне односе општине.  
 Изненадна смрт је Општинско руководство 
осиромашила за изузетног сарадника, са великим 
политичким и животним искуством. Нека му је 
вечна слава и хвала!               Општина Пландиште 

  IN MEMORIAM  

http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs


  

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 19. септембар 2014, Година 2. Број 17. 

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

БЛИЦ ВЕСТИ 

Фудбалско Куп такмичење на нивоу територије 
општине Пландиште стигло је до своје завршне фазе. 
Учествовало је 5 клубова а највише успеха и пласман 
у финале изборили су Ф.К. "Наша Крајина" из 
Купиника и Ф.К. "Хајдучица" – Хајдучица. Финална 
утакмица одиграће се у среду 24. марта на стадиону 
Фудбалског клуба "Слога " у Пландишту са почетком 
у 16,00 сати. 

* 
Сви Спортски савези Јужнобанатског округа састају 
се 3-4 пута годишње ради размене искустава, 
побољшања рада и заједничких акција. Крајем овог 
месеца у Панчеву је предвиђен радни састанак а на 
истом биће утврђен распоред окружних школских 
такмичења по спортовима као и договор око 
организације и преузимања домаћинства везано за 
традиционалну манифестацију "Избор спортисте 
Јужног Баната". 

* 
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. 
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СВ. РАФАИЛО БАНАТСКИ – 2014. 
обележила спортска такмичења 

  
По неписаном правилу 
обележавање Месне и 
храмовне славе Свети 
Рафаило Банатски 
обилује спортским 
надмета-њима. 

 У року од 3 дана одржано је 5 такмичења у 3 различита гранска 
спорта, а посебно задовољство можемо истаћи констатацијом да су учешће 
узеле све млађе узрасне категорије од 7 до 14 година, кадеткиње сениори и 
ветерани. На свим манифестацијама укупно је учествовало близу 200 
такмичара а поред активних спортиста учествовали су и аматери-рекреативци 

 Најмлађи чланови ОФК Пландиште имали су част да се први 
представе својим суграђанима и покажу своје фудбалско знање и умеће. 
Традиционални турнир у брзопотезном шаху и првенствена утакмица 
Војвођанске лиге – Банат у којој су у комшијском дербију снаге одмерили 
пландиштанска Слога и Вршац Јунајтед обележила су други дан прославе. 
Последњег дана организован је триагонал у фудбалу за ветеране као и 
кошаркашки турнир у кадетској конкуренцији где су чланице ЖКК Слога још 
једном потврдиле свој огроман таленат и потенцијал и доказале своју 
супериорност у односу на већину клубова у Војводини. 

 Поред локалних фудбалских, кошаркашког и шаховског клуба 
угостили смо представнике из Вршца, Ковачице, Алибунара, Банатског Карловца, Ковина, Сечња, Павлиша,  
Банатског Карађорђева, Новог Бечеја и посебно нам драге госте из Румуније тачније Опатице.                                                   
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СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - СЕПТЕМБАР 
 

Фудбалски КУП Општине Пландиште 

Пландиште, 24.09.2014.   16:00  

ФК Наша Крајина (Купиник) – ФК Хајдучица 
 

Војвођанска лига - Банат  

Пландиште, 27.09.2014.   15:30  

ФК Слога – ФК Слобода (Нови Козарци) 

 

Прва ЈБПФ лига  

Хајдучица, 28.09.2014.   16:00  

ФК Хајдучица – ФК Војводина (Црепаја) 

I МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР У МАЛОМ 

ФУДБАЛУ 

"ПРЕДРАГ ЈАЋОВИЋ" 

 На I Меморијалном Турниру "Предраг 
Јаћовић" искључиво по позиву организатора 
учествовало је шест екипа. Победник Турнира је 
Круна (Пландиште) којој је овом приликом 
додељен пехар у трајно власништво. 
Најуспешнијој екипи признање је у име 
организатора уручио Милан Илић. 
 - Користим ову прилику да се захвалим 
свим учесницима и донаторима који су омогућили 
да реализујемо нашу идеју. Искрено се надам да 
ћемо и у будућности наставити добру сарадњу јер 
намаравамо да овај Турнир постане 
традиционалан. 
 Од следеће године ова спортска 
манифестација требала би да постане саставни део 
спортског програма поводом обележавања Месне и 
храмовне славе  Св. Рафаило Банатски.         puggia 


