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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ЗАВРШЕНА НОВА ЗГРАДА У ЦЕНТРУ ПЛАНДИШТА

ЗВАНИЧНО УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ЗА НОВЕ СТАНОВЕ
После дужег времена и неверице да ће се то
десити, у Пландишту су, председник општине,
Милан Селаковић и председник Скупштине
општине Пландиште, Зоран Воркапић званично
уручили кључеве станарима који су купили станове
у новој згради, Ламели 5 у центру Пландишта.
Темељи ове зграде постављени су средином 1999,
године са намером да се зидају станови за младе
брачне парове. Скоро десетак година на објекту се
ништа није радило све до периода када је актуели
председник СО Пландиште био у манадату
председника општине. У то време се сазидала
зграда, били су завршени и унутрашњи радови али
зграда није стекла услове да буде технички
примљена да би станари могли да се уселе. То се
десило у мандату актуелне власти, односно
захваљујући ангажовању и напорима председника
општине, Милана Селаковића и његових

сарадника.

Наставак на стр.2.

ОЖИВЉАВАЊЕ ПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ

ПОЛИМАРК НОВИ ВЛАСНИК БАНТПЛАСТА
Крајем месеца, добра вест из привреде. Polimark Group doo из Земуна, у уторак, 25.08.2015.
године потисивањем купопродајног уговора у
канцеларији нотара, у Пландишту, у присуству
председника општине, Милана Селаковића и
председника СО Пландиште, Зорана Воркапића,
званично постао нови власник АД Бантпласт из
Пландишта који од 2011. године у стечају. Уговор о
купопродаји потписали су стечајни управник
Бантпаласта, Иван Репак и генерални директор
Полимарка, Воја Старчевић. Бантпласт је продат за
66,7 милиона динара.
По речима власника и диретора Полимарка,
куповина Бантпласта је тек први корак у овом
пројекту. Следи осигурање објеката и машина,

ремот машина и
кадрирање.
Руководећи тим
Банатпласта је
познат и веће
наредног би требало да буде у халама ове фирме
која је некада радила амбалажу за производе
Полимакра. По речима директора Полимарка, жеља
Полимарка је да Банатпласт ревитлизују, да поново
покрену производњу и да постојећа , стара тржишта
опет преузму и да их прошире новим технологијам и
новом опремом. Опрема и машине треба да се
доведу у ниво квалитета Полимарка. - Наше
амбиције не престају са развојем пластичарске
производње, пошто се налазимо у Пландишту
велике су могућности и за да се развије и
прехрамбена, односно прерађивачка индустрија.
Председник СО Пландиште је изразио
задовољство због значајног догађаја и истакао труд
радника који су успели да очувају сву имовину и
машине које су добром стању и спремне за
покретање производње. Председник општине је
изјавио је руководство општине ставило акценат на
оживљавање и покретање привреде више него на
развој инфраструктуре у општини. Очекује да у
Бантпласту посао добије најмање 50 радника. Г.Р.

Наставак са стр.1.

Након 8 година по потписивању Уговора о
куповини стана, који је купљен захваљући
Минстарству за рад, социјалну политику и
равнопрвност полова и тадашњем министру,
Расиму Љајићу, кључеве стана је прва добила
Марија Биро из Маргите. Кључеви од стана
уручени су и Милици Недучин из Пландишта и
супружницима Тањи и Бранку Татловићу из
Пландишта. У четвороспратној згради, на продају
има још 18 станова. По речима председника општине,
станови ће се продавати по економској цени од
40.000,00 динара по квадрату.
Г.Р.

100. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА СРЕЊОШКОЛЦЕ
Општинско већe општине Пландиште оджало
је своју 100. седницу. У раду седнице којом је
председаво
председник,
Милан
Селаковић,
учествовали сви чланови Већа. На последњој
седници, већници су утврдили Предлог Одлуке о
радном времену Дома здравља „1.Октобар“
Пландиште који ради у посебним условима, будући
да је 5 лекара истовремено на специјализацији и да за
то време Дом здравља нема право пријема нових
лекара. Како је на седници речено, у Дому здравља ће
се потрудити да се максимално придржавају
утврђеног дневног реда.
Након тога, већници су одлучили да за за
управљача Спомеником природе “Парк дворца
Јагодић” поставе Радмилу Јовановић, власницу
дворца и дела Парка. На 100. седници Већа, донето је
Решења о образовању Савета за управљање
миграцијама. Као и решења која се односе на
регресирање трошкова превоза редовних ученика
средњих школа са подручја општине Пландиште који
свакодневно путују од места становања до места
школе за септембар 2015. године и за ученике
средњих школа који повремено, викендом путују,
такође за септембар 2015. године. Висина
регресираних трошкова остаје иста као и у школској
2014/2015. години, Општина ће регресирати
трошкове превоза изнад 4.100,00 динара до пуне цене
карте, за превоз ученика до суседних општина
(Алибунар, Сечањ и Вршац), односно изнад 3.300,00
динара до пуне цене карте за ученике који путују на
релацији Маргита – Вршац и Јерменовци - Алибунар.
За ученике који путују до Београда, Панчева или
Зрењанина, Општина ће регресирати 50% од пуне
цене карте колико ће регресирати и трошкове превоза
за срењошколце који путују повремено, викендом.
СТРАНА 2

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ У ВЛАДИ
РЕПУБЛИКЕ
РАЗГОВОРИ О ПРОБЛЕМИМА И
ПРИОРИТЕТИМА
По речима председника општине, Милана
Селаковића, на основу позива потпредседнице Владе
Републике Србије, Зоране Михајловић, делагација
општине Пландиште у саставу, Милан Селаковић,
председник општине, Александра Одавић Мак,
начелница Општинске управе, Никола Познић, шеф
Службе за урбанизам и Раде Сурла, координатор
канцеларије за ЛЕР, разговарала у Влади о
приоритетима и проблемима Општине.
Са
делегацијом
општине
Пландиште
разговарали су чланови тима потпредседнице Владе,
представници ЈП „Путеви Србије“, представници
Министарсва финансија, Министарства привреде,
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине, Министарства за рад, запошљавања,
борачка и социјална питања, Министарства државне
управе и локалне самоуправе и Сталне конференције
градова и општина.
Представници
општине
Пландиште,
упознали
су
председавајуће
састанком
са
проблемима, потребама и приоритетима општине,
пре свега о потреби изградње и реконструкције
путне инфраструктуре, о завршетку канализације, о
проширењу локалне депоније, о изградњи Фабрике
воде за пиће, о запошљавању (у локалној
самоуправи, геронто домаћица), малом броју лекара
и легализацији водовода.
Г.Р.

* АКТУЕЛНО * АКТУЕЛНО *
ЛИЦИТАЦИЈА
ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА
У понедељак, 31. августа у општини
Пландиште, одржаће се први круг јавне лицитације
за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини. Рок за подношење документације
за пријављивање је до петка, 28.08. до 15,00 сати.
Благовременим ће се сматрати све пријаве
које стигну у писарницу Општинске управе општине
Пландиште до наведеног рока, без обзира на начин
достављања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. У овом кругу, лицитираће се
3.048,9495 ха у 219 лицитационих јединица, у свим
катастарским општинама осим у Банатском Соколцу
где су излицитиране све површине пољопривредног
земљишта.
Они који буду лицитирали, могу да
лицитирају највише до 50 ха пољопривредног
земљишта. Почетна цена по хектару биће од 9.500 до
14.500 динара у зависности од културе и класе
пољопривредног земљишта, односно просечна
постигнута цена на последњој лицитацији.
Г.Р.

У ДОМУ У СТАРОМ ЛЕЦУ

КУПЉЕНО НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО
Захваљујући донацији у висини од 3,5
милиона динара коју су добили од Покрајинског
секретаријата за здравство, социјалну политику и
демографију, Дом за душево оболела лица

„1.Октобар“ у Старом Лецу, после дужег врема
купио ново санитетско возило.
Кључеве новог возила коме су се сви
запослени посебно обрадовали будући да је њихов
најновији санитет прешао преко 300.000 километара,
директорици Дома, др Мирјани Вуковић је уручила
представница
Секретаријата,
Новка
Мојић.
Директорица Дома је захвалила на овој и на свим до
сада додељеним донацијама и помоћи. Од новца који
су од Секретаријата добили, Дом је купио санитет,
косилицу за траву којом ће сами одржавати зелене
површине и мали трактор са прикључцима за
чишћење снега у зимском периоду.
Новка Мојић је том приликом изјавила да ће
Секретаријат и у будуће помагати Дом у Старом
Лецу и бринути да ова установа има највише
стандарде које установе такве врсте имају у Србији.
Г.Р.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАВИЧАЈНОГ УДРУЖЕЊА КРАЈИШНИКА "НИКОЛА ТЕСЛА"

20 ГОДИНА ОД ПРОГОНА И СТРАДАЊА СРБА КРАЈИШНИКА
Првог дана августа, Поменом у храму Светог
Рафаила Бантског у Пландишту који је одржао Њ.П.
Владика Банатски, Господин Никанор и јереј
Недељко Јанковић, месни парох, и свечаном
академијом под називом "Ој, Крајино", Завичајно
удуржење Крајишника “Никола Тесла“ обележило је
двадесету годишњицу прогона и страдања Срба
Крајишника.
На Академији је речено да се сваке године у
организацији Завичајног удружења Крајишника
"Никола Тесла", у Пландишту не дозвољава да
заборав надвлада памћење и са дубоким пијететом
сећају се невиних жртава и трагедије која их је
задесила. Удружење је поручило јавности да су за
ових 20 година имали искрену подршку општине
Пландиште као институције, и што је за њих
изузетно важно и подршку грађана свих
националности од тренутка кад су дошли у
Пландиште.
Свечаној Академији и Парастосу су
присутвовали и функционери општине, Милан
Селаковић, председник општине и Зоран Воркапић,
председник СО Пландиште. Председник општине је
рекао да је Општина од првог дана прихватила све
који су 5. августа дошли у Пландиште и да се чинило
и даље се чини све што је у оквирима и
могућностима Општине да се тим људима помогне.
Пре свега да сви имају кров над главом. Општина
остаје на том курсу и даље. Председник СО
Пландиште, у свом говору је споменуо Крајишнике
који су много раније дошли на ове просторе,
почетком 20.века, тачније двадесетих година. Који су
се за то време сродили са народима које су затекли
на овим просторима, попримајући неке од обичаја

страоседелаца а, истовремено и преносили неки од
својих обичаја и традицију.
У име Завичајног удружења Крајишника
"Никола Тесла", присутнима се обратио Никола
Везмар, председник удружења, и обраћање започео
минутом ћутања у част страдалих и у част Саве
Контића, једног од најбољих гуслара на нашим
просторима. Између осталог, Никола Везмар је изнео
и званичан податак Комесаријата за избеглице и
миграције, да је статус избеглице у Р. Србији добило
618.000 људи, од тога 266.000 из БиХ и 330.000 из
Хрватске. У статусу избеглице још увек је 35.295
лица.
У уметничком програму Академије учествовали
су песници: Милош Бајић, Милош Кордић и др
Момчило Диклић.
Организатори су на крају свима захвалили
што су присуствовали обележавању Двадесете
годишњице прогона и страдања Срба Крајишника
Овај Парстос и Академија, у Пландишту се
одржавају традиционално, сваке године почетком
августа.
Г.Р.

СТРАНА 3

У УДРУЖЕЊУ ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ПРОСЛАВА БЛАГЕ МАРИЈЕ
Удужење инвалида рада општине Пландиште
и ове године је прославило своју крсну славу, Благу
Марију – Марију Магдалену. Ово Удужење је на
иницијативу некадашњег члана Управе Актива жена,
Јулијане Грујеску, Славу почело да обележева пре
десет година. Благу Марију су изабрали за Крсну
славу јер је она била Исусова ученица која га је
пратила и слушала његове проповеди а касније је
помагала светом Јовану Богослову у проповедању
Јеванђеља, рекла је председница Удружења,
Славица Цветићанин.

Резање славског колача обавио је месни
парох, Недељко Јанковић у присуству бројних
гостију којих је било од Суботице, Новог Сада и

Сремских Карловаца, преко Вршца до општине Дета
у Руминији. Са удружењем пензионера „Сениори“ из
Дете, успостављена је сарадња пре две године.
Председник Удружења, Александру Војкулеску је
поздрављајући
домаћине
званично
позвао
предсатвнике Инвалида рада да у октобру буду
њихови гости на традиционалном Балу пензионера.
Обележавање
Крсне
славе
Удужења
инвалида рада општине Пландиште својим
присуством, увеличали су и председница Савеза
инвалида рада Војводине, Стана Свиларов,
председник и заменик председника општине, Милан
Селаковић и Ендре Сабо, Бојана Јовановић, члан
Општинског већа, Мирослав Петровић, в.д.
директора КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште и
остали сарадници и донатори Удружења.
Поводом Славе, била је постављена изложба
слика, уља на платну пландиштанских сликара Васе
Милекића, Боже Бућинца и Милана Продановић,
чланова Удужења инвалида рада општине
Пландиште.Чланице музичко драмске секције су
отпрвале песму Блага Марија а Милан Продановић је
говорио здравицу у знак добродошлице.
Овогодишња кума Славе била је Мирјана
Крстев, чланица удужења из Пландишта која је
кумство предала Ђуђи Ристовић, такође из
Пландишта.
Г.Р.

11. ROCK VILLAGE У БАНАТСКОМ СОКОЛЦУ

ВЕЛИКА ПОСЕЋЕНОСТ ФЕСТИВАЛА
Овогодишњи најпопуларнији и најпознатији рок фестивал који
се одржава на територији општине Пландиште, у Банатском Соколцу,
чувени Rock Village, остаће запамћен по великом броју посетилаца у
оба дана фестивала. Организатори и покровитељи могу бити
задовољни учињеним. На две сцене, бројну публику, забављало је 14
рок састава међу којима су најпознатици били „Ortodox Сelts“ из
Београда и „Црвена јабука“ из Сарајева. Фестивал има и своје
пратеће манифестације, велики мото скуп где се ове године у дефилеу
нашло преко 100 мотора и бајкера из земље и суседне Румуније.
Домаћини су били чланови мото клуба „Панонски гусари“ из
Пландишта. Фестивал има и своју Ликовну колонију на којој су ове
године учествовала и деца. Тема је била, осликавање мајица које су
биле изложене на продајној изложби. Већ традиционално, у оквиру
Фестивала, у знак сећања на рано преминулог песника из Соколца,
Душана Војновић, и ове године је расписан конкурс за најбоље
афоризме. Као и сви година до сада, и ове је на Rock Village, за
свачији укус било по нешто.
Г.Р.
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КУД „ДУКАТИ“ У РУМУНИЈИ
НА ИВАНДАН У РУДНИ

На позив председника општине
Ђулвез у Румунији, Флорентина
Кристеца
са којим је општина
Пландиште, село Маргита успешно
реализовла пројекат прекограничне
сарадње, чланови КУД “Дукати“ из
Маргите, млађа група, учествовала у
уметничком програму у месту Рудна,
у Румунији. Повод гостовања и
наступа је била месна и храмовна
слава Ивандан. Заједно са играчима,
у Рудни су били председник
КУД“Дукати“, Михај Микша и
кореограф , Зоран Димковић. Млади
Маргићани, су обишли родну кућу
Доситеја Обрадовића. За домаћаине у
Рудни, одиграли су у порти цркве два
сплета народних игара.
Р.Г.

ПРОСЛАВЉЕНА ХРАМОВНА И МЕСНА СЛАВА У СТАРОМ ЛЕЦУ

ПРОБРАЖЕЊЕ – ВЕЛИКИ ПРАЗНИК ЗА ЛЕЧАНЕ
И ове године, у Старом Лецу, које је једно од
најстаријих насеља у општини Пландиште, уз велики
број мештана и верника, прослављена је храмовна и
месна слава, Прображење Господње. У прелепој
порти новог храма којим се Лечани поносе а који је
изградјен 1997. године, окупио се велики број
мештана али и Лечана који више не живе у Старом
Лецу. На дан Славе, већ извесно време, организовано
долазе на Литургију и корисници Дома за душевно
оболела лица “1.Октобар” Стари Лец.
У месном храму у Старом Лецу, у
преподневним сатима, месни парох јереј, Синиша
Лакичин је служио Свету Литургија након чега је
обављена резидба славског колача и освећење дарова
и грожђа који су донети у храма. За певницом су
биле монахиње манастира Свери архангели Михајло
и Гаврило из Хајдучице. Овогодишњи кум Славе био
је Милан Стојиковски, из Старог Леца.
Како мештани кажу, Прображење се у
Старом Лецу слави одувек. И то је дан када они који
су давно отишли из Леца користе прилику да посете
родитеље или родбину.
У поподевним сатима, на терену у Лецу
органозван је Турним у малом фудбалу за најмлађе.
По речима председника Савета МЗ Стари Лец,
Милорада Новаковића, у петак ће се организовати

турнир у малом фудбали за омладинеце а дан касније
и за ветеране
У народу постоји веровање да се о овом
празнику целокупна природа преображава. Како се
верује, више се треба купати у отвореним водама,
рекама и мору. Неке породице Прображење славе
као Крсну славу.
Г.Р.

ОДРЖАНИ 31. ДАНИ РИБАРА ЈAНОШИК - ЈЕРМЕНОВЦИ 2015.

ПОНОВО ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНА
Традиционална
спортско-туристичка
манифестација
„Дани рибара, Јаношик - Јерменовци 2015.“ одржана је и ове
године, 31. пут заредом, на каналу Дунав - Тиса - Дунав. После
паузе од пар година, покровитељи ове манифестације су поново
општине Алибунар и Пландиште, а организатори КОЦ „Вук
Караџић“ Пландиште и Туристичке организације општине
Алибунар.
„Дани рибар” како организаторима, још више
такмичарима, време је ишло на руку. У преподневним сатим,
одржано је такмичење у пецању рибе удицом на пловак за
пионире где се пријавио 21 такмичар, а након тога и пецање
удицом на пловак за сениоре (9 такмичара) и у лову удицом на
дну (9 такмичара). Највише среће, међу најмлађим такмичарима,
имали су Анастасија Воја из Вршца, Јана Ондрак из Јаношика
и Ивана Јаћимовски из Пландишта у категорији пионирки. У истом такмичењу, ове године, најбољи
пионири су: Мирослав Јаћимовски из Пландишта, Урош Петровић из Јерменоваца и Марко Јовићевић
из Алибунара.
Међу сениорима, ове године највише среће у такмичењу удицом на пловак, имали су Роберт Антал
из Јерменоваца, Ференц Олајош из Велике Греде и Саша Јухас из Вршца. У такмичењу, удицом на дну,
најуспешнији су били Вршчани: Бригита Перин, Срђан Вулетић и Горан Адамов. Награђенима су уручене
медаље и захвалнице. Након тога, одмах су почеле припреме за најатрактивније такмичење, кување рибље
чорбе. Ове године, био је шеснаест котлића, оних који традиционално кувају али оних који су први пут
испробали срећу и своје кулинарско умеће. По одлуци жирија у саставу Михал Брезник председник и
чланови: Владимир Хуђец и Родика Грујеску, најбољу рибљу чорбу на манифестацији „Дани рибара
Јермновци 2015.“ кували су мајстори из Јерменовца, екипа “ДОО Локве“, екипа „Жабе“ и трећепласирана,
екипа „Кумови и куме“. Најбoљим куварима, котлиће за кување и захвалнице, уручили су Предраг Белић и
Милан Селаковић, председници општина Алибунар и Пландиште и Зузана Ђукић, председница СО
Алибунар. Сва такмичења а након тога и дружење, протекли су без икаквих проблема у атмосфери која ће се
памтити ако не дуже, онда сигурно до следећих Дана рибара.
Р.Г.
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ПЛАНДИШТАНСКИ

"КИЦОШИ"
Дана 12.08.2015. године, на терену ФК
"Слога" у Пландишту, одржана је пријатељска
утакмица између клуба банатских шора
" К и ц о ш и "
( П л а н д и ш т е )
и
"Маријево" (Томашевац). Утакмица, која је
одиграна у оквиру програма "Активни распуст" и
обележавања Међунардног дана младих, завршена
је резултатом 10-14 у корист гостију из Томашевца.
Пландиштански „Кицоши“ искористили би
прилику да се овим путем захвале Покрајнском
секретаријату за спорт и омладину, ОШ "Доситеј
Обрадовић" Пландиште, Друштву за очување
Банатских Шора, Општини Пландиште и
Канцеларији за младе као и свим људима добре воље,
који су помогли да се реализује овај програм.
Б.С.

У организацији и на позив „Ganc&Sun-Kuća Joge i
zdravlja“ у власништу породице Ганц, у Обилићевој 7,
под називом „Јога Камп у Банату“ гости су били
јогини из целе Србије да проведу осмишљени одмор,
на јутарњим часовима јоге у башти куће (овим се
уједно и захваљујемо Jога центру Пландиште и
инструктору Јоге, Миши Кљајићу, који је без
накнаде, водио јутарње часове), радионицама
масаже и вега и макробиотичке исхране. Вечерње
часове је водила Сузана Стојановић, инструктор
Јоге из Ниша, и то углавном у дивном природном
амбијенту „Рибњака Багер Пландиште“. На часове
су долазили и чланови Jога Центра Пландиште, а
неки су и несебично помагали да се први камп
успешно реализује. Гости су били из Ниша, Куле и
Новог Сада.
Александра Станић

Александра Станић
„Ganc&Sun - Kuća Joge i zdravlja“
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Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 27. август 2015, Година 3. Број 30.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

