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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ИНФОРМАЦИЈА О ДЕШАВАЊИМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Обраћам Вам се у циљу да појасним непријатну ситуацију која постоји у Општини Пландиште.
Наиме, и поред великих напора да будемо добар домаћин и поуздан партнер свим привредним друштвима
који послују на територији Општине Пландиште имамо непријатну ситуцију да некадашњи привредни
гигант АД АГРОБАНАТ који је сада у стечају, а чију земљу и имовину сада користи ДОО ПОЛЕТ
ДУЖИНЕ, додатно пропада и оставља нагомилане дугове добављачима. Jавном предузећу општине
Пландиште које се бави дистрибуцијом гаса дугује око 20.000.000 динара. Напомињемо да су рачуни ДОО
ПОЛЕТ ДУЖИНЕ блокирани тако да сви покушаји да се наплате дуговања путем средства обезбеђења
МЕНИЦА не могу да се остваре. Према нашим сазнањима именовано предузеће врши делатност преко
фиктивних фирма и са њих врши плаћања и трансфере новца. Једна од тих фирми је и ГЛИНПРО
ЈЕРМЕНОВЦИ. Такође, именовано предузеће је предходних месеци отпустило више од 100 радника од
укупно 240. Део предузећа које се бави логистиком, машине за обраду земље, магацини исељени су из
Пландишта. Све ово нам говори да је њихова намера да предузеће престане са радом. Штета би била
несагледива.
Напомињемо да постоји могућност да уколико ДОО ПОЛЕТ "ДУЖИНЕ " не исплати дуг за гас,
СРБИЈА ГАС може блокирати рачун Јавног комуналног предузећа и на тај начин угрози редовно
снабдевање гаса у општини Пландиште.
С’ поштовањем

Председник општине Пландиште,
Селаковић Милан дипл.инг. информатике

У ПЛАНДИШТУ

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА
Државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјалан питања,
др Ненад Иванишевић, заједно са председником општине Пландиште, Миланом
Селаковићем, пресецањем врпце званично је отворио Канцеларију за смањење
сиромаштва у Пландишту. Канцеларија је део пројекта ''Мапирање социјално
угроженог становништва и промоција радне активације социјално угроженог
становништва на локалном нивоу'' невладине организације Дуга из Аде, где су
партнери у пројекту општине Пећинци, Нови Бечеј, Нова Црња и Пландиште.
Званичном отварање Канцеларији присутвовали су и представници Покрајинског
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова као и представници
општина Ада и Пећинци. Поздрављајући све присутне госте, председник општине
Пландиште је рекао да општина око 5% укупног буџета издваја за социјална давања.
Иначе у општини ради 28% укупног броја становника а 20% прима разне врсте социјалне помоћи.
Председник је такође рекао да у општини Пландиште има велики број становника који је на самој граници
сиромаштва и прете да постану носиоци социјалне помоћи и да је то определило Општину да се укључи у
овај пројекат. Државни секретар, др Ненад Иванишевић је том приликом рекао да је министар Александа
Вулин посетио Канцеларију у Ади, и да њихове две посете јасано дају сигнал да је ово пројекат који ће
Министарство подржати. Државни секретар је нагласио да ће се следеће године велика средства издвојити
управо за финансирање пројеката из области социјалне заштите и за израду социјалних карата, а радна
активација ће бити циљ Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Није нам намера
да деца, чији родитељи неће да раде, остану гладна, али морам да кажем и то, да је време великих
социјалних давања за неке који седе код куће и не раде ништа, далеко иза нас - рекао је др Иванишевић.
Весна Циврић, координаторка Пројекта је приликом отварања Канцеларије, рекла да је пројектни тим је
коначно добио крила јер је доношењем Уредбе о радној активацији, пројекат постао признат од стране
Министарства. Срећна сам да отварамо Канцеларију али бих волела да пројекат што мање траје и да
канцеларије прерасту у социјално предузетништво, у разговоре са приватницима и запошљавање особа са
инвалидитетом- рекла је Весна Циврић. У уметничком делу званичног отварања Канцеларије за смањење
сиромаштва, учествовали су Марио Цеснак, ученик школе у Пландишту и Музичке школе у Вршцу који је
одсвирао једну композицију на кларинету и Хор ОШ „Доситеј Обрадовић“ под диригентском палицом
професора Ивана Костића.
Г.Р.

ИЗВЕШТАЈ СА 68.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ЗА ЈКП “ПОЛЕТ”
На последњој седници Општинског већа
председник
општине,
Милан
Селаковић,
председавајући седницом је предложио допуну
дневног реда са две тачке, Предлог Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о комуналном реду и
Предлог Решења о давању сагласности на одлуку
Надзорног одбора ЈКП “Полет” Пландиште о
висини накнаде за зимско одржавање локалних
путева и улица у насељима на подручју општине
Пландиште.
Одлуком општина Пландиште
поверава послове ЈКП “Полет” Пландиште а
накнада за зимско одржавање локалних путева и
улица у насељеним местима на територији општине
Пландиште је у висини од 2.990.000,00 динара без
ПДВ односно 3.289.000,00 динара са ПДВ-ом.
Већници су разматрали Предлог Правилника
о коришћењу средстава за репрезентацију у
Општини Пландиште као и предлог Правилника за
плаћање рачуна у Општинској управи Пландиште.
На Дневном реду последње седнице Већа,
био је Предлог Правилника о додели једнократне
помоћи у натури у Општини Пландиште и Решење о
образовању Комисије за доделу једнократне помоћи
у натури у Општини Пландиште. Комисија броји 5
чланова: представник Општинског већа је Михај

Микша, два су представника Центра за социјални
рад и то Мирјана Манојловић и Љиљана Љујић,
представник Општинске управе је Милош
Манојловић, а пети члан Комисије је повремени и
то су представници савета месних заједница.
Цена боравка у Предшколској установи
“Срећно детињство” Пландиште такође је била једна
од тема 68. седнице Већа. У вези са овом тачком,
речено је да цена боравка малишана у Вртићу није
мењана од 2008. године и да ресорни Закон налаже
да износ коју обезбеђује родитељ или старатељ буде
20% од економске цене. У случају Предшколске
установе “Срећно детињство” то је 3.220,00 динара.
Од
обавезе плаћања
у целодневном или
полудневном боравку изузимају се деца без
родитељског старања, деца са сметњама у развоју,
деца из материјално угрожених породица и деца
трећег или четвртог реда рођења.
Већници су разматрали и усвојили Решење о
допуни Решења о образовању Комисије за
утврђивање основаности захтева и висине накнаде
штете настале услед уједа напуштених животиња
које се односи на право чланова Комисије на
накнаду за рад и путне трошкове. Записника са 67. и
66. седнице, већници су једногласно усвојили. Г.Р.

НА 4. ПРИВРЕДНОЈ ИЗЛОЖБИ У ПАНЧЕВУ

УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ И УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА
Регионална Привредна комора Панчево упутила је позив
општини Пландиште и Општем удружењу приватних
предузетника општине Пландиште да учествују на 4.
Привредној изложби која је билау Панчеву у период 22.24.10.2014.године.
Основни
циљ
организације
ове
манифестације је промоција и даљи развој предузетништва, као
и малих и средњих предузећа у региону. Сама манифестација је
представљала презентацију производа и услуга из сектора
предузетништва и из сектора малих и средњих предузећа.
Акценат овогодишњег сајма је на афирмацији новог бренда који
се дефинише у оквиру пројекта под називом “Made in Banat”
који финансира ЕУ и чији партнер у реализацији је РПК
Панчево .
На Привредној изложби у Панчеву био је присутан
значајан број предузетника, предузећа, финансијских
институција и представника Фондова али и значајан број привредних делегација Регионалних комора у
Србији. Током 4. Привредне изложбе у Панчеву били су организовани скупови, радионице и пословни
сусрети, а све у циљу подстицања комерцијалних активности. Генерални покровитељ манифестације је
Влада АП Војводине, а организатор ове манифестације је Регионална привредна комора Панчево у сарадњи
са градом Панчевом.
Општина Пландиште и Опште удружење приватних предузетника представили производе
“Аромапласт” ДОО Јерменовци (производња арома и боја за прехрамбену и кондиторску производњу,
“СОС” ДОО Јерменовци (производња и амбалажа од пластичне масе), “Јасмил”ДОО Пландиште
(производи од текстила и сировог памучног материјала), производњу воћног вина од вишања и меда Никола Тодоровски из Пландишта, живинску кланицу “Виндија” Пландиште и робну марку “Цекин” и
чланове Удужења старих и уметничких заната и домаће радиности Србије, Миленка Босанкића из
Великог Гаја, Живадинку Мојсин из Маргите Светлану Павић - Манић. На свечаном отварању
Изложбе присуствовали председник и заменик општине, Милан Селаковић и Ендре Сабо.
Р.Г.
СТРАНА 2

У ВРТИЋУ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“
ПРОСЛАВА КРСНЕ СЛАВЕ
Пре четири године, Предшколска установа „Срећно
детињство“ са својим подручним одељењима, почела је да слави
Крсну славу, Преподобну мати Параскеву ,,Свету Петку”. Ову
Славу су одабрали као своју јер њу православни верници и СПЦ
славе као заштитницу жена, болесника и сиромашних. Верници
јој се обраћају молитвом за спас од болести и других животних
невоља - рекла је директорица Вртића, Лиа Скумпија.
И ове године, у присуству бројних гостију, представника
Локалне самоуправе, установа и предузећа са којима Вртић има
сарадњу, ранијих кумова и запослених, у просторијама Вртића,
месни парох, јереј Недељко Јанковић је обавио резање
славског колча. Овогодишњи кум Славе је био Бранислав
Ајдарић, командир ПС Пландиште. У име Локалне самоуправе
на прослави Крсне славе у Вртићу, били су председник општине,
Милан Селаковић, председник СО Пландиште, Раде Клашња и заменик председника општине, Ендре
Сабо.
Г.Р.
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ ВЕЛИКА ГРЕДА

ПРОСЛАВИЛА СВОЈ ДАН

Основна школа „Јован Стерија Поповић“
Велика Греда, једна од три школе у Србији која
носи име великог српског комедиографа, заједно са
подручним одељењем у Милетићеву, Дан школе
слави поседњег дана Дечије недељe. Свечаност
обележавања Дана школе почела је приредбом коју
су припремили ученици нижих и виших разреда и
малишана предшколаца, уз помоћ својих наставника.
Гређани су својом приредбом желели да обележе и

јубилеј, 150 година рођења Бранислава Нушића. У
оквиру приредбе, прваци су свечано примљени у
Дечији савез. На почетку приредбе, госте, ученике,
наставнике, запослене и све присутне у сали
поздравила је директор, Јасмина Родић Чоловић.
На прослави Дана школе у Великој Греди били су и
представници још две школе које носе име великг
комедиографа, школе из Вршца и школе из Београда,
са Бежаније. Ово три школе имају добру сарадњу и
сваке године, осим посета које уприличе поводом
дана школе, ученици и наставници се посећују и
обилазе једни друге и током године.
Прослави Дана школе у Великој Греди
присуствовао је и председник Општине, Милан
Селаковић, директорица КОЦ „Вук Караџић“,
Весна Јаћовић, директори школа „Д.Обрадовић“ и
„Ј.Ј.Змај“, Сава Дивљаков и Влајко Раковић,
директорица Дечијег вртића „Срећно детињство“
Лиа Скумпија, директорица Народне билиотеке
Пландиште, Биљана Јуначков, представници
Месне заједнице Велика Греда и остали бројни гости
са којима школа има добру сарадњу.
Г.Р.
У МЕСЕЦУ БРИГЕ О СТАРИМА

„БИСЕРИ“ ПРОСЛАВИЛИ РОЂЕНДАН
У месецу бриге о старима, Актив жена
„Бисери“ прославио је још један рођендан и угостио
бројне госте из општине Пландиште (Велика Греда)
али и суседних општина (Вршац, Павлиш, Уљма,
Добрица). Чланице Актива жена „Бисери“ јако су
поносне на свој хуманитарни рад јер се редовно
одазивају и помажу сваку химанитарну акцију. У
месецу Бриге о старима, „Бисери“ су обележили и
„Сунчану јесен живота“. Сваке године, од свог
оснивања у оквиру ове активности, припреме
пригодан поклон за најстарији брачни пар у
Пландишту. Ове године су то Десанка (1933) и
Витомир (1933) Костадиновски из Пландишта
који су пуних 55 година у браку. Витомир свира

фрулу и до пре пар година је био активни члан КУД
„Вук Караџић“ Пландиште и члан Певачке групе
Подружнице Македонаца Вардар - Пландиште.
Председница Актива жена „Бисери“, Марија
Манчу, уручила је овом брачном пару пригодне
награде. По речима секретара Актива, Славице
Миљковић, прослава рођендана и Суначане јесени
трајала је до последњег атома енергије ових
времешних али изузетно расположених и веселих
чланова. На прослави рођендана био је председник
општине, Милан Селаковић, председник МЗ
Пландиште,
Горан
Латковић,
и
остали
функционери и одборници у СО Пландиште.
Г.Р.
СТРАНА 3

МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР У ОПАТИЦИ
ВЕТЕРАНИ ИЗ ПЛАНДИШТА НАЈБОЉИ
На позив партнерске општине Дета у
Румунији, општина Пландиште је и ове године
учествовала на Међународном турниру у
малом фудбалу који је одржан у месту
Опатица. Представник Општине била је екипа
ветерана Спортског савеза Пландишта. Kако
на прошлом тако и на овогодишњем Турниру,
убедљиво најбољи су били Пландиштански
ветерани, искусни играчи, некада првотимци,
фудбалске судије, данас тренери, наставници
физичког васпитања и успешни спортски
радници. И ове године, „Пландиштански ветерани“ су имали достојне противнике који су се својски трудили
да добију госте, јер то никако нису успевали на свим досадашњим сусретима којих је укупно било 3. На
жалост, домаћини и фудбалери ФК Дета, мораће да сачекају неку бољу прилику и шансу да победе Ветеране
из Пландишта. На овогодишњем Међунарудном турниру у малом фудбалу за ветеране, Пландиштнска екипа
је играла у саставу: Милорад Стоилковски, Недељко Ристески, Сава Стојић, Миленко Иванчевић,
Миладин Драмлићанин, Никола Селаковић, Зоран Петровић, Бојан Анђеловски и Јован Ивашковић.
Најбољима на Турниру председник општине Дета, Петре Роман уручио је признање.
Г.Р.
БЛИЦ
28. Октобра у Вршцу је одржана јавна трибина са темом
"Стање и перспектива школског спорта на нивоу
јединица локалне самоуправе". Округлом столу
присуствовали су представници Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину Милорад Докманац,
Бранко Вујовић и Марко Адамовић као и директори
школа, наставници и професори физичког васпитања,
представници струковних удружења, Савеза, са
територије Вршца као и представници општина
Алибунар, Бела Црква и Пландиште који су ресорно
задужени за спорт и омладину.

БЛИЦ
Ово викенда на програму су утакмице последњег кола
првог дела Првенства МФЛ Алибунар - Пландиште.
Након зимске паузе, према календару такмичења, 04. и 05
-ог априла утакмицама 10. кола започиње пролећни део
првенства.
*
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.

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - НОВЕМБАР
ФУДБАЛ

Војвођанска лига - Банат
Пландиште, 01.11.2014. 13:30h
Слога – Кикинда (Кикинда)
Пландиште, 15.11.2014. 13:00h
Слога – Будућност (Српска Црња)
Прва ЈБПФ лига
Хајдучица, 09.11.2014. 13:30h
Хајдучица – Славија (Ковачица)
Хајдучица, 23.11.2014. 13:30h
Хајдучица – Младост (Омољица)

ОДБОЈКА
Регионална јужнобанатска лига - пионирке
Пландиште, 22.11.2014. 15:00h
Пландиште – Раднички (Ковин)
Пландиште, 22.11.2014. 18:00h
Пландиште – Одбојка 013 (Панчево)
КОШАРКА
Квалитетна лига Војводине (млађе пионирке)
Пландиште, 02.11.2014. 15:00h
Слога – Тамиш (Панчево)
Квалитетна лига Војводине (кадеткиње)
Пландиште, 02.11.2014. 18:00h
Слога – Јединство (Нови Бечеј)
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 31. октобар 2014, Година 2. Број 20.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

