
 

Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Б Р О Ј  2 8 .  Г О Д И Н А  I I I ,  2 5 .  М А Ј  2 0 1 5 .  

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦИВИЛНОМ СЕКТОРУ  

СВИМ УДРУЖЕЊИМА ОДОБРЕНА СРЕДСТВА  

Почетком маја, у сали Културно образовног 

центра “Вук  Караџић” Пландиште, Општина 

Пландиште је потписала  Уговоре о додели 

средстава по основу конкурса за пројекте, са 

Верским заједницама и Удружењима грађана 

којима су  одобрена средства.  

Уговоре је потписао председник општине, 

Милан Селаковић, у присуству председника СО 

Пландиште, Радета Клашње и заменика 

председника општине уједно и председника 

Комисије за доделу средстава по пројекту, Ендреа 

Сабо. Ове године је потписано 32 Уговора са 

Удружењима грађана за које je из буџета општине 

Пландиште опредељено 

4.600.000,00 динара и 9 

уговора са Верским 

заједницама за које је 

буџетом општине одређено 

5.000.000,00 динара. 

- Ми смо препознали у 

Удружењима грађања, у 

цивилном сектору, велики 

потенцијал који треба да 

послужи и развоју Општине 

а и друштвеном животу 

уопште. Нико није добио 

онолико новаца, колико је 

тражио али се надамо да ће 

ове године успети да 

остваре своје пројекте, да ћемо имати лепше 

Пландиште, чистије, са доста активности међу 

друштвеним организацијама - изјавио је 

председник Селаковић поводом потисивања 

Уговора за финансирање пројеката цивлиног 

сектора. 

По одлуци Комисије за разматрање 

предлога пројеката, ове године, средства су добила 

следеће Верске заједнице: СПЦО Маргита, СПЦО 

Стари Лец - Дужине, СПЦО Пландиште, СПЦО 

Велика Греда, СПЦО Банатски Соколац, Словачка 

евангеличка црква, 

РКЦ Велика Греда, 

СПЦО Хајдучица и 

СПЦ Велики Гај и 

Удружења грађана: 

Друштво за борбу 

против шећерне 

болести 

Пландиште, Актив 

жена „Бисери“ 

Пландиште, Удружење ратних војних инвалида, 

Удружење ратних и мирноодопских војних 

инвалида, Удружење за туристичку промоцију 

„Планадијум“, КУД 

„Дукати“ Маргита, 

Добровољно ватрогасно 

друштво, Удружење 

угоститеља, Удружење 

„Око“ Хајдучица, удужење 

пензионера НИС Нафтагас 

Велика Греда, ОО 

Синдиката ОУ Пландиште, 

Пчеларско друштво 

„Банатска матица“, КУД 

„Николаје Балческу“ 

Барице, КУД „Бисери“ 

Хајдучица, Кинолошко 

друштво Велика Греда, 

Студентски омладински 

клуб, МК “BLACK EAGLES“ Јерменовци, КУД 

„Братство“ Хајдучица, Удружење „Чардаш“ 

Пландниште, ЗУ Крајишника “Никола Тесла“ 

Пландиште,Удужење инвалида рада општине 

Пландиште, Центар за развој, Кицоши - Банатске 

шоре Пландиште, Клуб одгајивача голубова 

“Стрела“, Фондација „Башта сљезове боје“, КУД 

„Петефи Шандор“ Јерменовци, КУД „Младост“ 

Велика Греда, Актив жена „Гређанка“ , УСР 

„Смуђ“ Пландиште, Кинолошко друштво „Брзава“ 

Пландиште и Ловачко удуржење „Брзава“.    Г.Р. 

 ЗАВРШЕНА БЕЛА ЗГРАДА  
После више година, ових дана су завршени 
сви грађевински радови на Ламели 5, 
популарно званој, белој згради у 
Пландишту. По речима председника 
општине, Милана Селаковића, извршен је 
технички пријем зграде што је био услов да 
буде издата употреба дозвола за коришћење 
зграде. Зграда укупно има 22 стана и сви су 
на продају осим станова које је продала 
грађевинска фирма „Градитељ“ Инђија и 
стана који је додељен као хуманитарни. 
Цену, по метру квадратном тих станова, ће 
одредити Пореска управа, Филијала Вршац, 
на основу просечне тржишне вредности, 
рекао је председник општине.                 Г.Р. 



С Т Р А Н А  2  

 Општина Пландиште 

је 16.04.2015. потписала 

уговор у Министарству 

омладине и спорта за 

добијени пројекат „Теретана 

на отвореном“ на Конкурсу 

за подршку јединицама локалне самоуправе у 

спровођењу омладинске политике на локалном 

нивоу, у вредности од 665.000,00 РСД. На Конкурс 

је пристигло 99 предлога пројеката од чега је 35 

општина добило средства за своје пројекте.  

 Од стране Минстарства омладине и спорта 

уговоре је потписао министар Вања Удовичић, 

који је том приликом нагласио да за 35 пројеката из 

исто толико градова широм Србије, Министарство 

омладине и спорта, у складу са економском 

ситуацијом, успело је да обезбеди 41 милион динара. 

Од тога је половина намењена управо за пројекте 

намењене запошљавању младих и подстицање 

омладинског предузетништва.  

 „На ово се, свакако, надовезује и рекреација, 

као неизоставан развојни фактор живота сваког 

младог човека, а пројекти намењени изградњи 

отворених простора за рекреативне садржаје, 

бициклистичких стаза и слично, биће реализовани 

у девет градова. По овом конкурсу, издвајамо и 

средства за пројекте намењене промоцији здравих 

и безбедних животних стилова и превенцију 

ризичног понашања младих“, казао је министар 

Удовичић.                            @ 

  ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ 

У организацији КОЦ „Вук Караџић“ 

Пландиште а под покровитељством Општине 

Пландиште успешно је завршен 8. Банатски 

ликовни салон. У вези са овогодишњим 

Ликовним салоном у Пландишту, директорица 

КОЦ-а, Весна Јаћовић је рекла да је ове године 

интересовање уметника за излагање Банатском 

ликовном салону било велико.У КОЦ-у нису 

крили ни задовољствно, ни изненађење за 

велики број пристиглих радова, око 50 уметника 

је наступало са преко 70 радова. Пријатно 

изненађење овогодишњег 

Салона у Пландишту је био 

и одзив већег броја 

академских слкикара.  

Жири који је радио у 

саставу: Васо Милекић, 

председник и 

чланови, Дејан 

Симоновски и 

Николас Бувет, је 

пред собом имао 

нимало лак задатак. 

Зато су ове године, 

поред проглашења 

три најуспешнија рада, 

доделили и три 

специјалне плакете, 

што до сада није била 

пракса. Жири је ове 

године наградио 

Плакетом салона, 

Млађану Поповић из 

Велике Греде за 

освојено 1. место, 

Милицу Шкрбић из 

Крајишника за 2. место и 

Гордану Гајин из Ковина 

за освојено 3. место. 

Специјалне награде Салона 

припале су Мирјани 

Шимуновачки из Ковина, 

Драгану Ђорђевићу, такође из Ковина и 

Оливери Марјановић из Сечња. 

 Званично отварање Салона увеличали су 

својим наступом, чланови дечије радионице 

„Машта може свашта“, Народне библиотеке 

Пландиште, Немања Јузбашић, самоуки 

музичар и гост из Банатског Карловца, који је 

рецитовао своје песме.                  Г.Р. 

РЕГИОНАЛНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

 Н а  Р е г и о н а л н о ј  с м о т р и 

рецитатора ,,Песниче народа мог“ која се 

одржала у Ковину, општину Пландиште 

представљали су: Гроздановски Тамара, 

3. разред, Сокола Шимон Бланка, 4. 

разред, Белајић Ивана и Кравић 

Марија, 5. разред, Петровић Момир, 6. 

разред и Попадић Вук, ученик 7. 

разреда. 

8. БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН  

ПРВО МЕСТО ЗА МЛАЂАНУ ПОПОВИЋ 



С Т Р А Н А  3  

 Удружење за 

к у л т у р у  “ Н о в а 

свјетлост” Сарајево је 

н а  “ 7 .  К Н С 

М е ђ у н а р о д н и м 

књижевним сусретима” 

доделило признање 

“КНС перо” Жељку 

Цеснаку из Пландишта 

у категорији, међународна културна 

сарадња.  

 Цеснак ради као републички 

ветеринарски инспектор у Пландишту пише 

на српском језику поезију и прозу. Tематика 

до сада издатих књига песама-поезије му је 

углавном љубавна, мањим делом локал-

патриотска и духовна. Члан је већег броја 

књижевних клубова. До сада је објављиван и 

награђиван у књигама заједничких аутора. 

КНС ПЕРО ЗА  

ПЛАНДИШТАНСКОГ 

ПЕСНИКА 

 Најмлађе Удружење пензинера са територији општине 

Пландиште, Удружење НИС Нафтагас Велика Греда заједно са 

гостима и својим чланством прославило је дан оснивања и 

Крсну славу, Светог Василија Острошког. Пензионери НИС 

Нафтагас Велика Греда основали су своје удужење пре четири 

године, као подружницу а од 2013. године раде и друже се 

самостално. Почели су скромно, без просторија али са пуно 

наде да ће наићи на подршку и помоћ чланства и мештана 

Велике Греде. Како каже садашњи председник, Никола 

Кравић, скоро да нема куће у Великој Греди која није дала 

прилог да се купи кућа која је данас репезентативни Дом пензионера. Од мештана је сакупљено око 4000 

евра, од општине Пландиште је у задње две године добијена помоћ за завршетак Дома пензионера и његово 

опремање око 7000 евра колико су добили и од Гаспром Њефта Нови Сад. Велику подршку пружили су и 

појединци, Стојадин Стоиљковић, први председник Удружења, Нада Милановић, председница Актива 

жена „Гређанка“ и Недељко Трбојевић, као некадашњи председник Удружења пензионера општине 

Пландиште. Никола Кравић истиче да су поносни на све што су урадили за ово време, посебно што су 

прошле године успели да омасове чланство и захваљујући томе данас броје преко 200 чланова. Удружење 

пензионера НИС Нафтагас Велика Греда је прошле године ангажовало стручно лице за обуку рада на 

рачунару за своје чланове, али и остале који су били заинтересовани. Обуку је завршило и 15 особа. С' 

обзиром да постоји интересовање, и ове године настављају са истим пројектом. Чланови Удружења 

пензионера НИС Нафтагас доказали су да воле да раде и помажу али и да се провеселе у друштву пријатеља 

и пословних сарадника. Тако је било поводом Крсне славе, Свети 

Василије Острошки коју су јуче прославили. Резање Славског 

колача обавио је месни парох, протојереј, Михајло Вукотић. 

Прослави Крсне слави у име Општине Пландиште, присутвовао је 

заменик председника општине, Ендре Сабо а међу бројним 

гостима били су и Јован Репац, председник Општинског одбора 

СНС, представници МЗ Велика Греда, представници Удружења 

инвалида рада општине Пландиште са председницом, 

Славицом Цветићанин, директорица Експозитуре Ерсте банке у 

Пландишту, Јелена Секулић и шефица експозитуре Дунав 

осигурања у Вршцу, Бранка Вуковић.    Г.Р. 

ПЕНЗИОНЕРИ НИС НАФТАГАС ВЕЛИКА ГРЕДА  

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИЛИ КРСНУ СЛАВУ И ДАН ОСНИВАЊА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ОМОГУЋИЛА 

ОДЛАЗАК НА 82. МЕЂУНАРОДНИ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ 

 Општина Пландиште је и ове године, као и претходне 

две организовала одлазак на Међународни сајам 

пољопривреде у Нови Сад. Ове године је интересовање за 

одлазак у Нови Сад показало преко 50 лица, већина оних који 

се баве пољопривредом. Као и прве две године, Општина је и 

ове године сносила трошкове превоза и улазница. Вођа пута 

био је Милорад Новаковић Макса, члан Општинског већа 

задужен за месне заједнице.                              Г.Р.  



 

 

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 25. мај 2015, Година 3. Број 28. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

 НА  ПРВЕНСТВУ  СРБИЈЕ  

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА ПЛАНДИШТЕ  

* * * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * * 

     *  
 Половином маја стартовала су шаховска 
такмичења у оквиру Војвођанских лига. ШК 
"Слога" Пландиште након прва два одиграна 
кола Банатске зоне - Југ има половичан учинак. 
На отварању сезоне, помало и неочекивано, 
савладана је у гостима екипа ПАШК из Панчева 
(4½:3½) док су минулог викенда наши шахисти у 
комшијском дербију поражени од ШК "Бора 
Костић" из Вршца (2½:5½). Представнике нашег 
клуба у наредна два кола очекује тешка 
гостовања у Иланџи односно Ковину. 

* 
 Осму годину заредом чланови О.К. 
"Пландиште" учествоваће на једној од највећих 
смотри  уличне одбојке - Strееtvоllеyа. На 
Градском Тргу у Суботици 23/24 маја боје клуба 
браниће најмлађе узрасне селекције – млађе 
пионирке. Учешће је потврдило преко 25 
клубова из тридесетак различитих градова из 
земље и иностранства а организатори очекују 
преко 1000 такмичара. 

* 
 У складу са календаром одбојкашких 
такмичења за млађе узрасне категорије на нивоу 
Јужног баната у Ковину ће се 30.05.2015. године 
одржати завршни турнир - Final four за млађе 
пионире. У женској конкуренцији пласман међу 
четири најбоље екипе региона у наведеној 
категорији обезбедиле су чланице О.К. 
"Пландиште".  

* 
 Традиционално крајем маја, у 
организацији ФСО Пландиште, по шести пут 
заредом биће реализован фудбалски турнир 
"Дан младости – 2015." уз учешће три екипе са 
територије наше општине: Слога (Пландиште), 
Хајдучица (Хајдучица) и комбиновани тим 
Младост/Граничар (Велика Греда/Милетићево)   
Триагонал је предвиђен за млађе узрасне 
категорије – пионире и одржаће се 27. маја у 
Милетићеву са почетком у 16:30 часова.  
     puggia 

 Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“, 

наступили су у недељу 10.05.2015. године на 

првенству СРБИЈЕ за полетарце, пионире и наде у 

Лазаревцу и том приликом освојили 3 медаље, у 

конкуренцији 105 клубова из читаве Републике 

Србије и преко 700 такмичара, који су као и 

такмичари Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ прошли 

квалификациони ниво, да би се квалификовали за ово 

такмичење. 

               Златну медаљу освојио је Адамовић Андреј 

у категорији мушких нада Е класа. 

               Сребрну медаљу освојила је Марија 

Куневски у категорији женских пионирки Е класа. 

               Бронзану медаљу освојио је женски ката 

тим полетарки у саставу (Мајкић Тамара, Ивановски 

Анабела и Рокнић Ксенија). 

              Након завршетка овог такмичења, настављају 

се интензивне припреме за предстојеће полагање за 

појасеве које ће ови такмичари имати у првој 

половини Јуна.                             тренер Мајкић Зоран 


