
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  
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                                  Грађанима општине Пландиште, 
          Срећни Новогодишњи и Божићни празници ! 

                        Да Нова 2015. година свима донесе мир,  
                     добро здравље, благостање, породичну и личну срећу! 
   
              Милан Селаковић, председник општине Пландиште   
                Раде Клашња, председник СО Пландиште 

Црквена општина и МЗ Банатски Соколац, 

захваљујући месном храму у изградњи, била је у 

прилици да у госте прими Његово 

Преосвештенство, Епископа Банатског, 

Господина Никанора који је био у радној посети у 

једном од најмањих села у општини Пландиште  

Заједно са председником Општине Пландиште, 

Миланом Селаковићем, месним парохом, јерејем 

Михалом Вукотићем и председником Савета МЗ, 

Јованом Илићем, Владика је обишао је месни храм 

у изградњи и констатовао шта би још приоритетно 

требало да се уради на храму када се обезбеде 

материјана средстава.  

 Мештани Банатског Соколца су до 2012. 

године, богослужење пратили у Богомољи 

посвећеној Преподобној мати Параскева, која је и 

заштитница месног храма, али већ дуже време желе 

да имају своју црку. Уз помоћ Банатске Епархије, 

Општине Пландиште, ресорног Министарства и 

покрајинског секретаријата али и самих мештана, 

пре три године постављени су темељи цркве која је 

данас озидана и покривена. Епикоп Банатаски, 

господин Никанор, изразио је задовољство због 

свега што је на цркви у Банатском Соколцу урађено 

и изразио наду да ће, заједничким снагама уз помоћ 

Општине, Републике и Покрајине, до краја следеће 

године црква и бити завршена. 

 Председник општине је рекао да је Буџетом 

за 2015. годину планирано 5 милиона динара за 

помоћ свим верским заједницама са територије 

Општине Планндиште и да ће пројектно бити 

опредељена средства и за радове на завршетку 

храма у Банатском Соколцу.        Г.Р. 

ПОВОДОМ РАДОВА НА ЦРКВИ У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ 

        РАДНА ПОСЕТА ВЛАДИКЕ БАНАТСКОГ 
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ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ЗА ОПШТИНСКУ ПОМОЋ  

РАДНА АКТИВАЦИЈА ЗА РАДНО СПОСОБНЕ  

Председник општине , Милан Селаковић је у име  Општине 

Пландиште, ових дана потписао Протокол о сарадњи са ЈКП „Полет“ 

Пландиште, КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, Народном библиотеком 

Пландиште, Предшколском установом „Срећно детињство“ 

Пландиште и Основном школом „Доситеј Обрадовић“ Пландиште које 

су представљали њихови директори, Владимир Кисељев, Весна 

Јаћовић, Биљана Јуначков, Лиа Скумпија и Сава Дивљаков. 

Протоколом  је дефинисан поступак  и начина пружања једнократних 

општинских помоћи за радно способне кориснике, у натури. 

Потписници Протокола су сагласни да се радно способним 

појединцима, којима је признато право на једнократну општинску 

помоћ, омогући да, сразмерно износу једнократне општинске помоћи, одраде одговарајући број сати у овим 

установама и јавном предузећу. Комисија за доделу једнократне помоћи у натури у општини Пландиште ће 

давати упуте за радни ангажман који ће корисник доносити лично  тамо где буде распоређен.  Радна 

активност је до осам часова. Након обављеног посла, корисник добија потврду о извршењу радне обавезе 

коју доставља Комисији која ће тек након тога донети Решење о одобрењу помоћи. У току радног 

ангажовања, корисници ће бити осигурани а један сат друштвено корисног рада вреднује се као 121,00 

динар.                                    Г.Р. 

РАДНИ САСТАНАК ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЈУЖНОГ БАНАТА У 

ПЛАНДИШТУ  

Центар за социјални рад Пландиште био је домаћин радног састанка директора Центара за социјални 

рад из Јужног Баната и државног секретара Министараства за рад, запошљавање,борачка и социјална питања, 

Ласла Чикоша.  Државног секретар  су , пре почетка радног састанка примили функционери општине 

Пландиште,  председник општине ,Милан Селаковић,  председник СО, Раде Клашња  и  заменик 

председника, Ендре Сабо. 

А о самом састанку ,значају и циљу таквих сурета , државни секретар,  Ласло Чикош је рекао да се 

открива право стање у Центрима за социјални рад јер сваки Округ има своје специфичне потешкоће и 

проблеме  кјоји се не могу једнако решавати. Ако се добијају само извештаји, који представљају само бројке, 

у Министарству немају праву слику како Центри раде и да ли им је нешто ургентно потребно. Ових дана је у 

Министарству нова радна активација, коју желе, како је секретар рекао, да ставе у праксу. Такође желе да 

рехабилитују оне који су корисници социјалне заштите где је то могуће, да образују неписмене до дипломе 

основне школе и онима који желе да омогуће дазаврше и неки занат. У Министарству Желе да сва деца 

редовно похађају наставу , да се и на тај начин смањи сиромаштво јер образовани људи лакше могу да буду 

корисни друштву- рекао је Чикош. Секретар је Пландиште навео као пример добре праксе  због 

новоотворене Канцеларије за смањење сиромаштва коју имају у Војводини и општине Нова Цења, Нови 

Бечеј, Пећинци и Ада, сви партнери у пројекту. 

Канцеларију за смањење сиромаштва има и неколико 

општина у Србији. У осталим општинама, улогу 

Канцеларије ће преузети Центри за социјални рад.  

Након састанка, када се утврди какво је стање у 

Центрима за социјани рад у Јужном Банату, 

предузимају су неопходне мере, ако је потребно 

набавиће се и теренско возило или ће се запослити 

нови радник, уз сагласност Министарств финсија ако 

проблем одласка у пензију не може на други начин да 

се премости, рекао је државни секретар, Ласло 

Чикош. 

Састанку су поред директора Центара за социјални 

рад из Јужног Баната присуствовали и директорка 

Коморе за социјалну заштиту Србије, Србијанка 

Ђорђевић, представница покрајинског завода за 

социјалну заштиту и функционери и  шефови служби у Општини Пландиште.                                              Г. Р.                                                                               
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ЈУБИЛАРНА 10. „НАЈ ПИТА – ПЛАНДИШТЕ 2014.“ 

НА ОЦЕНИ ПРЕКО 70 ПИТА 

Ово је десета година како се у Пландишту, у 

децембру организује такмичење у прављењу 

најбољих слатких и сланих пита и колача. 

Манифестација “Нај пита – Пландиште“ је идеја 

Удужења инвалида рада општине Пландиште и 

њиховог Актива жена која је 

настала као жеља да се у 

Пландишту на мало другачији 

начин обележи и 

Међународни дан инвалида 

рада. 

Манифестација је 

заправо повод да се Инвалиди 

рада општине Пландиште 

друже и размене искуства и са 

члановима других Удужења 

инвалида рада из целе 

Војводине али и са 

представницима удужења пензионера из суседне 

Румуније, из општине Дета са којима је прошле 

године успостављена сарадња. Двадесеточлану 

делегацију из Дете предводио је председник 

Александру Војкулеску који је изразио жељу да се, 

погледу на Пландиште, слична манифестација 

организује и у Дети. 

На овогодишњој Нај пити у Пландишту, у 

конкуренцији је било преко 70 пита, међу којима и 

десетак и из Румуније. По одлуци трочланог жирија, 

састављеног од присутних гостију, најбоља је била 

лења пита од јабука који је 

направила Мирјана Крстев 

из Пландишта, друго место је 

припало гошћи из Румуније 

за питу са вишњама а треће, 

Љиљани Пађен из 

Купиника за питу бундевару. 

Председница Удужења 

инвалида рада општине 

Пландиште, Славица 

Цветићанин, свим 

такмичаркама је уручила 

захвалнице а најуспешније су 

добиле и пригодне награде. 

Манифестацији је присуствовао и 

председник Општине Пландиште, Милан 

Селаковић Бојана Јовановић, чланица 

Општинског  већа и оредседник МЗ Пландиште, 

Горан Латковић.                                                     Г.Р. 

НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ ПЛЕСА У КАЊИЖИ  

ЗЛАТО ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ ИЗ ПЛАНДИШТА  

 

 

Након годину и по дана тренирања, чланице плесног 

клуба Супер Стар, огранак Пландиште , први пут 

су изашле да се опробају и потвде на једном 

такмичењу у плесу као што је било Европско 

првенство у плесу у Кањижи. Првенство се одвијало у 

више дисциплина, диско денсу, хип хопу и денс шоу, 

што је и  дисциплина коју тренирају девојчице из 

Пландишта. Све чланице денс клуба Супер Стар-

Пландиште су ученице основне школе „Доситеј 

Обрадовић“ Пландиште, узраст од првог до петог 

разреда. На такмичење су пошле да виде како се 

оцењује оно што су вредно училе и тренирале два 

пута недељно, већ више од године дана. Иако без 

в е ћ и х 

очекивања, у 

Кањижи су 

д е в о ј ч и ц е 

Супер Стара 

из Пландишта 
биле изузетно  успешне,  златна медаља  за средњу групу, два сребра за 

најстарију групу и једно сребро за најмлађе. Пландиштанске плесачице 

су више него задовољне постигнутим резулатаима. Задовољство не 

крију ни њихови родитељи  који кажу да је то у ствари резултат 

дисциплинованог тренинга амбициозних девојчица и озбиљног рада 

њиховог тренера , Александре Иванов. О изгледу плесачица Супер 

Стара из Пландишта побринула се Славица Буљ, модна креаторка из 

Пландишта.                        Г . Р .

НАГРАДА ЗА ДЕЈАНА 
 

Дејан Шкундрић из Пландишта, ученик II разреда 

средње музичке школе Исидор Бајић из Новог 

Сада добитник је награде Покрајинског 

секретаријата за спорт и омладину за остварене 

изузетне резултате у области уметности - 

м у з и к а , 

и н с т р у м е н т 

хармоника. Дејан је 

у овој години 

освојио на  шест 

такмичења, шест 

првих награда, 

државни је и 

европски првак у 

својој категорији.  



 

 

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 25. децембар 2014, Година 2. Број 23. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

Школско првенство Србије у каратеу 

ЗА ПЛАНДИШТЕ 16 МЕДАЉА  
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ 

Пландиште учествовали су на Школском првенству 

СРБИЈЕ за ученике основних и средњих школа које је 

одржано у Бачкој Паланци, у конкуренцији 223 школе из 

читаве Србије са преко 1021 такмичара. 

Са овог такмичења вратили су се окићени са 16 

медаља, 4  Златне: Величковски Стефан у апсолутној 

класи и Б класи, Новак Стојановић у Е класи, мушки 

ката тим у саставу (Тадић Радован, Величковски Лука 

и Величковски Стефан), 5 Сребрних Величковски 

Лука у апсолутној класи и Б класи, Костадиновски 

Борис у Б класи, Течи Иван у Д класи, Јокић Миле у Е класи и 7 Бронзаних медаља: Тадић Радован у 

апсолутној класи и Б класи, Боц Лаура у Д класи, Адамовић Андреј у Е класи, Јовановић Невена у Д 

класи, Јовановић Александра у Д класи, Боц Тамара у Е класи.                 Зоран Мајкић, тренер КК “Агробанат” 

 Први спортски догађај у нашој општини који 

обележава почетак нове календарске године је 

Традиционални Божићни турнир у малом фудбалу. 

Ово такмичење у организацији ФК "Слога" одржаће се 

шеснаести пут 3, 4, 5 и 7. јануара 2015. године у 

спортској сали ОШ "Доситеј Обрадовић" - 

Пландиште. За три првопласиране екипе и најбоље 

појединце поред новчаних обезбеђене су и награде у 

виду пехара и диплома.                puggia 

 У суботу 27. децембра 2014. године са 

почетком у 19 часова у просторијама КОЦ "Вук 

Караџић" одржаће се "Избор спортисте године" 

општине Пландиште. 

 Ова најзначајнија спортска манифестација 

одржава се, традиционално деветнаести пут, у 

организацији Спортског савеза а под 

покровитељством општине Пландиште.                                    

            Спортски савез Пландиште 

 Овогодишњи централни спортски догађај у 

нашој општини свакако је Државно школско 

првенство у кошарци, које се у организацији Савеза 

за школски спорт и олимпијско васпитање Србије, 

Спортског савеза Вршца и 

суорганизацији Спортског 

савеза Пландишта 

одржало од 02-ог до 12-ог 

децембра.  

 Такмичења су се 

одвијала у 4 категорије: 

омладинци, омладинке, 

пионири и пионирке. Код 

средњошколаца пут на 

Светско првенство у 

Лимож изборили су 

Нишлије и Београђанке из 

Спортске гимназије. Наша општина имала је 

представника у женској пионирској конкуренцији. 

Победнице за сезону 2013/2014. ученице ОШ 

"Доситеј Обрадовић" улогу фаворита из сенке 

оправдале су убедљивим победама најпре на 

Окружном и Међуокружном такмичењу такође 

одржаним у Пландишту, да би свој потенцијал и 

велике могућности доказале када је и било 

најпотребније. Наше златне девојке поклекле су на 

последњем степенику и у финалној утакмици 

поражене су од вршњакиња из Лознице. Код 

пионира највише успеха имала је школа из 

Железника. Републичко првенство у кошарци 

окупило је преко 350 

такмичара са територије 

целе државе. Поред екипа 

из Београда угостили смо 

представнике Чачка, 

Лесковца, Пријепоља, 

Параћина, Смедеревске 

Паланке, Бољевца, 

Јагодине, Пригревице, 

Неготина, Крушевца, 

Пирота,  Сомбора, Сенте и 

Косовске Митровице. 

Према општим утисцима 

свих такмичара, службених лица и званичника из 

овог спорта наш Савез уз подршку Општине и 

локалних кошаркашких клубова оправдао је 

указано поверење. О самом квалитету одржавања и 

организацији такмичења најбоље говори податак да 

је на адресу техничког суорганизатора Спортског 

савеза Пландиште стигла званична честитка као и 

понуда да се и наредне године прихвати 

организација на Републичком нивоу.               puggia 

Републичко школско првенство Србије - кошарка 
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