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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ГРУПА АКЦИОНАРА АГРОБАНАТА ПИТА

ШТА САД?

АГРОБАНАТ је компанија за пољопривредну
Ко је крив? Више није битно. Битно је какве
и индустријску производњу. Основна делатност последице добијамо? Радници без посла а највећи
компаније је пољопривредна производња, са привредни потенцијал умртвљен. Некад гигант, наш
капацитетима
за
Агробанат,
који
је
производњу
хлеба, Милан Селаковић, председник Општине
изградио
општину
пецива
као
и
Пландиште
и
СВЕ ДОК ИМА НАДЕ, МИ ЋЕМО ПРЕГОВАРАТИ
угоститељство.
Ова
исшколовао
све
компанија
је
у У вези са актуелним дешавањима у општини Пландиште постојеће
кадрове,
приватној својини а већ а које се односе на догађаје у вези са Агробанатом и данас је у стечају, без
неколико
година
у ДОО Полет Дужине, председник општине, Милан запослених,
чека
стечају.
банкрот
и
нема
програм
Селаковић саопштава да је локална власт у сталном
Земљиште
и контакту са стечајним управником Агробаната и реорганизације. Јер да
објекти су у стечајној власником „Компаније Ницовић“, Ђорђем има већ би изашао из
маси, а пре стечаја су Ницовићем њиховим менаџментом и руководећим стечаја.
ове
економске људима Компаније са територије општине Пландиште.
Ова
тужна
вредности заложене као
прича траје још од
хипотека код разних
- Не можемо бити оптимисти али, све док 2007. године. Немојте
банака за више милиона постоји нада преговараћемо и тражити излаз да се очува само рећи да нико није
евра.
што више радних места за добробит свих нас- рекао је знао или није могао
Паралелно
са председник Општине. Такође, председник Општине претпоставити да ће са
стечајем
Агробаната преноси саопштење стечајног управника овако нешто догадјати.
формирано је приватно Агробаната, да површине засађене вишњама нису Кадрови Агро Баната су
предузеће ДОО Полет власништво Агробаната. Пресудом Вршачког суда те или ћутали због личне
Дужине које у свом површине земљишта припадају приватној фирми користи или су отишли.
саставу
има
само „Дорћол“ из Београда што је једини разлог Нико није хтео или није
запослене раднике и отказивања лицитације.
смео да се супростави
логистичку службу без
овако
накарадној
имовине.
приватизацији. Група акционара никад није добила
Компанија Полет је, по речима стечајног шансу да се као једини легитимни представник
управника, направила два уговора. Један уговор за оштећених било чему успротиви.
коришћење Агробанатовог земљишта (око 3.500 ха)
Акционари Агробаната
и други за коришћење објеката (силос, млин, пекара,
ЈКП ПОЛЕТ
економије, Платан и слично).
Непоштовањем уговора о коришћењу
КОНКУРС
земљишта (не плаћање закупа земљишта) од стране
ДОО Полет Дужине, уговор измедју стечајног
На основу одлуке НО бр.1-08/2014-08/5 од дана
управника и ДОО Полет Дужине је раскинут. Једино 08.09.2014. објављујемо оглас за конкурс за
обрадиво земљиште које је остало је у Великој Греди стипендирање једног ученика-це средњих школа у
од ДОО Јединства.
висини од 3.000,00 динара месечно за текућу
Сценарио је више него катастрофалан. школску годину.
Комплетна механизација се сели из пландиштанске
Уз пријаву за конкурс треба доставити: доказ из
пољопривреде у Велику Греду. Ако нема земљишта школе да је редован ученик; доказ о успеху ученика
онда не требају ни радници. Ако нема довољно и доказ о приходима родитеља;
житарица не треба ни силос, ни млин ни пекара ...
Конкурс је отворен до 25.11.2014. године.
Црно да не може бити црње. Очекује се да и ДОО
Одлука ће бити објављена у року од 5 дана од
Полет Дужине оде у стечај или да 100 до 150 радника затварања конкурса на огласној табли и на сајту ЈКП
добије отказ и “бедну“ отпремнину.
„Полет“ Пландиште.

ОПШТИНА ПОТПИСАЛА УГОВОР

ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА САРАДЊА СА ДОО “ЈАСМИЛ”
Председник општине Пландиште, Милан
Селаковић и директорица ДОО “Јасмил” погон
Пландиште, Славица Буљ потписали Уговор о
пословно техничкој сарадњи. Како је председник
рекао, суштина Уговора јесте да ће Локална
самоуправа, потписивањем Уговора бити добар
домаћин, јер ће тако помоћи ДОО “Јасмил” да се
лакше прилагоди условима пословања у Пландишту.
ДОО “Јасмил” ће, захваљујући овом Угоговру,
запослити још 80 радника на постојећи број.
Општина ће у наредне три године помагати а ДОО
“Јасмил” је у обавези да после те помоћи остане на
територији општине још најмање три године.
Председник је том приликом рекао да је тихо и без
помпе у општину Пландиште дошла веома јака и
озбиљна текстилна фирма. Њиховим доласком Локлана самоуправа показала је да одржава обећање, да ће у
простору некадашњег “Плантекса” ипак прорадити текстилна индустрија и да ће тамо имати једног
озбиљног партера који ће мислити и на општину Пландиште и на себе. Без тога не иде партнерство. До сада
је ДОО “Јасмил” урадио много тога у простору Плантекса. Председник је истакао да су Република Србија,
односно Влада АПВ дале велики допринос да дође до потписивања уговора који је од значаја за општину
Пландиште и да је све било у складу са законом, и што се тиче савета и препорука Комисије за давање
државне помоћи и што се тиче помоћи Покрајинске владе у виду одређених кредита. Славица Буљ је рекла
да је пре годину дана, 4.11.2103. ДОО” Јасмил” отворио погон у Пландишту . Данас ту ради 97 радника и
могу се похвалити да имају затворен процес производње, да се ради све, од предива до готовог производа.
Фирма је коректна према својим радницима. У Пландишту се ради доњи веш и спаваћи програм, а бреднови
фирме су програм “Јасмил” и “Extreme intimo”. Потписивању Уговора присуствовали су, у име “Јасмила” и
Јован Блажић, извршни директор и директорка продаје, Данијела Стојановић.
Г.Р.
ШКОЛА, АКТИВ ЖЕНА И ПЕНЗИОНЕРИ ИЗ ВЕЛИКЕ ГРЕДЕ

УСПЕШНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Актив жена „Гређанка“из Велике Греде и Удружење пензионера НИС „Нафтагас“ Велика
Греда успешно су организовали још једну хуманитарну акцију након договора са Јасмином Родић
Чоловић, директорицом ОШ „Јован Стерија
Поповић“ којој се обратила Александра Сарка из
Велике Греде, мајка двоје деце којима су била
неопходна инвалидска колица. Хуманитарна акција у
оквиру које су ученици школе припремили краћи
уметнички програм, организована је да би се
сакупила средства за куповину инвалидских колица за
сестру и брата, Исидору и Александра Сарка из
Велике Греде.
ОШ “Јован Стерија Поповић“ је поводом
ове акције отварила жиро рачуна на који су средства
за куповину инвалидских колица могли да уплате
појединци, удружења и заинтересоване фирме.
Црвени крст Пландиште је на хуманитарној акцији
уручио једна инвалидска колица која су добијена
захваљујући Црвеном крсту Војводине, који је
посредовао да Црвени крст Сремска Митровица донира инвалидска колица. Нада Милановић,
председница Актива жена „Гређанка“ је изјавила да је то била 5 хуманитарна акција од оснивања Актива и
да ће и надаље организовати сличне акције. Ни она ни Никола Кравић, председник пензионера нису крили
задовољство због успеха акције на којој је, захваљујући доброј свих који су се придружили акцији,
сакупљено 33.150 динара за куповину још једних инвалидских колица. Акцију су помогли и Општина
Пландиште са 30.000 динара и МЗ Велика Греда са 10.000 динара. Школа је, уз помоћ Ђачког парламента,
укупно сакупила 34.000 динара. Захваљујући овим средставима купљена су још једна колица, пелене за
децу и шеталица. Све то је Ђачки парламент заједно са диреторицом школе уручио породици Сарка.
Председник општине, Милан Селаковић и заменик председника, Ендре Сабо, присуствовали су уручењу
колица, оба пута.
Г.Р.
СТРАНА 2

ПОВОДОМ ДАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

СУСРЕТ ВАТРОГАСАЦА И МАЛИШАНА ИЗ ВРТИЋА
Ватрогасно - спасилачка јединица Пландиште, као и ранијих година тако и ове, обележила је Дан
заштите од пожара. Сваки пут, тим поводом, један од чланова јединице и командир, Стеван Кокаи
демонстрирају употребу возила у случају пожара својим првим комшијама, малишанима из Дечијег вртића
“Срећно детињство“, Пландиште. Малишани са својим васпитачицам буду ако не први, онда међу првим
гостима који Ватрогасцима честитају празник и за узврат добију могућност разгледања возила, облачења
дела униформе, стављање ватрогасног шлема и присутво
симулираној ситацији гашењаватре - пожара. Након тога, за
стпљење и позитивну знатижељу, малишани богато бивају
награђени слаткишима и соковима.
Чланови Ватрогасно - спасилачке јединице
Пландиште овогодишњи Дан заштите од пожара дочекали су
богатији за део опреме као што су 4 гумена комбинезона за
полаве и 2 млазнице за воду. Ову опрему обезбедила је
Општина Пландиште, односно председник, Милан
Селаковић, на чему ватрогасци искрено захваљују.
Ватрогасци су Општини посебно захвални за помоћ у
формирању Добровољног ватрогасног друштво које ће
служити, пре свега за едукацију деце али и осталих
заинтересованих грађана у области заштите од пожара. Г.Р.
XV ЗОНСКА СМОТРА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА ВОЈВОДИНЕ У ПЛАНДИШТУ

ВИСОКА ОЦЕНА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ
Културно
образовни
центар
“Вук
Караџић“ Пландиште је 2012. године преузео
организацију Зонске смотре ликовних ставаралаца
Војводине из Јужног Баната која је део годишњих
активности Савеза аматера Војводине.
И овога пута, као и претходне две године,
КОЦ „Вук Караџић“ показао се као изузетан
домаћин. На овогодишњој Смотри коју су заједно
отворили селектор Смотре и члан жирија који је

жирирао најуспешније радове, проф. Сава
Степанов, академски сликар из Новог Сада, испред
Савеза ликовних аматера Војводине и директорица
КОЦ „Вук Караџић“, Весна Јаћовић, било је
изложено око четрдесетак радова и неколико
инсталација.
О изложеним радовима и критеријумима

жирирања говорио је проф. Степанов. Након тога
прочитана су и имена уметника чији су се радови
пласирали на Покрајинску смотру. Ове години то су
били: Александар Станојев, Сунцокрети, уље на
платну из Банатског Карловца, Милана Јовановић,
Јесен, шпахтла уље на стаклу из Беле Цркве, Драган
Николић, Микрокосмос, воштани панел из Ковина,
Радмила Сека Балашевић, Први потез, колаж, из
Беле Цркве, Миломир Ивановић, Банатски салаш,
уље на платну, из Банатског Карловца, Ђура
Холига, У спомен Панонском мору, уље на платну,
из Банатског Карловца, Драган Петровић, Очи
времена, уље на платну, из Вршца,
Селма
Стојановић, Портрет Милане Мосуровић, уље на
картону, из Ковина, Ференц Суњог, Из циклуса
Рајска Птица, комбинована техника, из Плочице,
Маријана Ђорђевић Рајн, Сутон, уље на платну,
60 из Опова, Снежана Недић, Рана јесен, акрил на
платну, такође из Опова, Нада Кљајић, Птице у
облаку, акрил суви пастел, из Баранде, Калман
Фаркаш, Пејзаж 2, из Вршца и два аутора из
Пландишта, Марјан Ничевски, Весела шума, суви
пастел и Дејан Симоновски, Скулптура 1,
комбинована техника.
Свим ауторима чији су се радови пласирали на
даље такмичење уручене су захвалнице а три
првопласирана су добили и Плакете које је
обезбедио домаћин.
Домаћини су уприличили и музички део
манифестације у којем су учествовали, Марио
Цеснак, извођач на кларинету и победници Дечијег
музичког фестивала у Пландишту.
Г.Р.
СТРАНА 3

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАНДИШТАНСКИХ КЛУБОВА
Доста
добра
организација
утакмица, солидни терени и
прилично неочекивана подела
лидерске позиције ФК "Банат"
из Иланџе и ФК "Јаношик"
главне
су
карактеристике
јесењег
дела
такмичења
Међуопштинске фудбалске лиге
Алибунар-Пландиште.
Очигледно да су овосезонско
такмичење
Међуопштинске
фудбалске лиге Алибунар –
Пландиште најозбиљније схватили у ФК "Слога". Маргићани су показили да су тренутно
најорганизованији клуб са солидним играчким кадром. Уз мало среће и одличан распоред у пролећном
делу првенства чини се да би овај клуб након неколико неуспешних покушаја коначно могао да се пласира
у виши такмичарски ранг. Неочекиван бодовни салдо остварио је Граничар. Победом у претпоследњем и
ремијем у последњем колу са клубовима који су на самом врху табеле поправљен је укупан утисак али се
чини да су амбиције овог клуба, бар пре почетка лиге, ипак биле веће. Симпатизери Гаја имају пуно
разлога за задовољство. Екипа коју углавном сачињавају момци из овог места је подмлађена и сигурно има
још простора за напредак иако је остварен бољи резултат у односу на претходних неколико сезона. ФК
Солунац је могао на свом бодовном салду да има бар четири бода више. Стицајем несретних околности, у
три наврата, изгубљени су бодови у последњим тренуцима утакмица. Сигурно је могло много боље
поготово ако се узме у обзир квалитет и искуство играча који наступају за клуб из Банатског Соколца.
Фудбалери Наше Крајине су након доброг старта, серијом од три узастопна пораза у финишу полусезоне
пропустили лепу прилику да буду и боље пласирани од тренутног седмог места. Чињеница да чак четири
клуба равноправно конкуришу за највичи пласман обећава занимљиво фудбалско пролеће.
puggia

ЈАВНА ТРИБИНА У ВРШЦУ
Радна група Покрајинског секретаријата за спорт и омладину за унапрење школског спорта на
нивоу јединица локалних самоуправа, образована у оквиру реализације Стратегије развоја школског спорта
у АП Војводини за период 2013.-2017. године, крајем октобра у Вршцу је организовала округли сто "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, учитељи
заинтересовани за тематику наставе физичког васпитања и школског спорта, представници струковних
удружења, савеза, са територије Вршца као и представници општина Алибунар, Пландиште и Бела Црква
који су ресорно задужени за спорт и омладину. Један од
СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - НОВЕМБАР циљева Стратегије развоја школског спорта је свакако
подизање нивоа физичке активности свих ученика,
подстицањем и оснаживањем целе школе да, у сарадњи са
ФУДБАЛ
Прва ЈБПФ лига
родитељима и локалном средином, промовише физичку
Хајдучица, 23.11.2014. 13:30h
активност и благостање у својој школској заједници. Нови
Хајдучица – Младост (Омољица)
приступи школском спорту у први план стављају:
учествовање, учење и напредовање, добро расположење
ОДБОЈКА
(забаву), безбедност и уравнотеженост. Школски спорт би
требало да, пре свега, промовише активно учествовање
Регионална јужнобанатска лига
ученика, јер је то и основни разлог због којег се ученици
млађе пионирке
Пландиште, 19.11.2014. 17:30h
опредељују за спортску секцију у школи (желе да вежбају,
Пландиште – Бан. Карловац (Бан. Карловац) играју, буду активни). У школи мора бити што мање
селекције, клупа за резервне играче, „отписаних” и
Регионална јужнобанатска лига - пионирке „сувишних”. Много је више деце која воле спорт и желе да
Пландиште, 29.11.2014. 15:00h
живе са спортом, желе да се њиме баве неоптерећена
Пландиште – Младост (Омољица)
резултатом и професионалним обавезама. Флексибилност и
Пландиште, 29.11.2014. 18:00h
уравнотеженост школског спорта би требало да буду
Пландиште – Банат (Вршац)
приоритетна опредељења.
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