
 

Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Б Р О Ј  3 2 .  Г О Д И Н А  I I I ,  1 5 .  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 5 .  

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ 

Председник Општине Пландиште, Милан 

Селаковић потписао још 15 Уговора о 

финансирању јавних радова. По речима 

председника, од почетка године, захваљујући 

Локалном акционом плану који финасира Општина, 

Јавних радова које је финансирала Република и 

Савез Јужнобанатских општина, Пландиште, Вршац 

и Бела Црква, Општина Пландиште је у првој 

половини године упослила 38 лица. У последњем 

кварталу године, када је требало да се утроше 

средства одређена за помоћ незапосленим лицима, 

Општина је потписала Уговоре о финасирању 

јавних радова са још 45 лица. Ове особе нису почеле 

да раде истовремено већ 

сукцесивно. Последње недеље 

новембра уговори су потписани 

са лицима која ће радове 

започети 1.12.2015. године. 

Дужина трајања јавних радова за 

сва лица, је 6 месеци. 

Потписивању Уговора 

присуствовали су и Александра 

Одавић Мак, начелница 

Општинске управе и Раде 

Сурла, координатор KЛЕР-а. 

Желели смо да ова лица добијау 

зарађен новац, да то не буде 

путем једнократне помоћи, да се својим радом 

издржавају, како себе тако и своје породице, децу, 

средњошколце или студенте. Да осете да су 

способни да раде и да су припадници друштва о 

којима неко брине. Плата неће бити нешто велика, 

али ће бити њихова, имаће да презиме и неће морати 

да се позамљују - изјавио је председник Општине, 

Милан Селаковић поводом потписивања Уговора о 

финсирању Јавних радова. 

Општина је за ову годину 

издвојила око 10 милиона 

динара а око милион динара је 

добијено од Ресорног 

министарства и Савеза 

јужнобанатских општина. 

Председник је рекао да је то за 

буџет Општине много пара, али 

за све те људе је мало. Општина 

Пландиште ће и за следећу 

годину да упланира буџетска 

средства за јавне радове. 

Председник је рекао и да ће 

овакви радови увек бити потребни све док 

прирвреда на буде конкурентна, док се на види 

укупан број запошљавања. Надам се да ће и 

Агробанат, предузеће које је још увек у стечају, а 

које је подигло општину Пландиште, до краја 

године, својим репрограмом изаћи из стечаја, да ће, 

како је предвиђено, запослити 100 људи што би 

много значило за нашу општини. Надамо се даће 

завршетком индустријске зоне коју имамо, наићи 

инвеститори који ће почети да запошљавају наше 

незапослене кадрове и да ће 2016. година бити једна 

лепа и кључна година за развој Општине.          Г.Р. 

АКТУЕЛНО  

ЗАВРШЕН ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА  
Након расписивања Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 

у општини Пландиште, у понедељак, 14.12.2015. године је одржан Други круг лицитације пољопривредног 

земљишта у државној својини. 

Предмет Другог круга Лицитације је било укупно 1.575 ха у државној својини, у 139 лицитационих 

јединица које се налази у катастарским општинама свих насељених места у општини Пландиште. Од 

укупног броја лицитационих јединица, на дан лицитације излицитирано је укупно 8 и то у КО Пландиште, 

КО Барице, КО Велики Гај и КО Купиник по једна лицитациона јединица и у КО Маргита 4.          Г.Р. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА 
Почетком децембра ступио је на снагу 
Закон о озакоњењу објеката (о 
легализацији)  који предвиђа 
легализацију свих бесправно 
изграђених објеката од 1969. до данас. 
Општина Пландиште ће формирати 
Радна тела за попис тих објеката након 
чега ће сви грађани добити писмено 
обавештење о даљим активностима на 
реализацији. Рок за те радње је годину 
дана. Ближе информације у Одсеку за 
урбанизам или на тел: 013/861-548. 
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ИЗВЕШТАЈ СА 31.СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ 

НОВИ ДИРЕКТОР У ДОМУ ЗДРАВЉА  

У раду последње, 31. седнице Скупштине 

Општине Пландиште, којом је председавао 

председник СО Пландиште, Зоран Воркапић, 

учествовало је 20 одборника.  

За ову седницу је предложен дневни ред са 

11 тачака али је пре усвајања, на предлог 

председавајућег, скинута тачка Предлог Решења о 

образовању стручне Комисије за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у општини Пландиште. 

Након усвајања записника са 30. седнице СО 

Пландиште, одборници су разматрати и подржали 

Иницијативу за оснивање филијале Републичког 

фонда за здравствено осигурање са седиштем у 

Вршцу. По речима известиоца, председника 

Општине, Милана Селаковића, Иницијатива је до 

сада подржана од свих здраваствених установа 

општине Вршац, Бела Црква и Пландиште и 

одборника СО Вршац. 

Одборници су на овој седници донели 

Решење о давању овлашћења председнику Општине 

Пландиште да одлучује и закључује уговоре о 

прибављању, отуђењу и другим облицима 

располагања непокретностима у јавној својини 

општине Пландиште, односно на којима Општина 

има посебна својинска овлашћења 

На овој седнице, на лични захтев,  разрешена 

је дужности директора Дома здравља „1. Октобар“ 

Пландиште, др Марија Марковић, а за вршиоца 

дужности директора ове здравствене установе на 6 

месеци, именован је др Драго Божић. У Школском 

одбору Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 

Пландиште дошло је до разрешења и именовања 

једног члана, док су за Управни одбор Предшколске 

установе „Срећно детињство“ Пландиште,након 

разрешења два члана, именована три нова члана. 

Све одлуке на последњој седници СО 

Пландиште, донете су већином гласова.       Г.Р. 

  Културно 

у м е т н и ч к о 

д р у ш т в о 

„ Д у к а т и “  и з 

М а р г и т е  о д 

о с н и ва њ а  д о 

данас ради без 

прекида,на шта су 

много поноси. 

Пре петнаест 

година потекла је 

иницијатива да се 

у Маргити 

оснује и КУД „Дукати“ што је наишло на 

подршку мештана и средине која их до сада 

није изневерила. Сваки њихов концерт је био 

посећен. Чланови КУД-а су то знали да цене 

тако што су сјајним наступима на турнејама 

широм Европе са поносом проносили име 

Маргите и општине Пландиште.  

 Јубилеј, 15 година постојања и рад 

прослављен је радно, целовечерњим концертом 

са гостима, КУД-ом „Виногради“ из 

Гудурице и КУД-ом „Ђорђе Малетић“ из 

Јасенова. Током вечери, публика је пратила и фил 

обогаћен причом и фотографијама о свима који су 

помагали „Дукате“. Није заборављена ни бака Вида 

кроз чије руке је прошла скоро сва ношња, ни прва 

председница, учитељица Биља Нецин Куневски. 

Верни „Дукатима“, од првог дана су и 

кореограф и уметнички руководилац, Зоран 

Димковић и председник КУД-а, Михај Микша који 

је већ 13 година брине о „Дукатима“. Прослави 

јубилеја присуствовао је и председник Општине, 

Милан Селаковић.         Г.Р. 

КУД „ДУКАТИ“ МАРГИТА 

    15 ГОДИНА УСПЕШНОГ РАДА  
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ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА  

   ОПШТИНА ДОБИЛА ЈОШ ДВА ПРОЈЕКТА  

 На други конкурс за финасирање Пројеката 

прекограничне сарадње Румунија - Република Србија 

ИПА фондова Европске уније из 2011. године, 

општина Пландиште је конкурисала, као лидер 

партнер и партнер са укупно 5 пројеката. До сада је 

реализован један 

п р о ј е к а т  с а 

о п ш т и н о м 

Ђулвез који је 

био из области 

културе,  под 

н а з и в о м 

' ' П о д и з а њ е 

квалитета живота 

к р о з 

прекограничне 

активности и 

сарадње између 

Ђ у л в е з a  и 

Маргите (Пландиште)“ у трајању од 12 месеци. 

Укупна вредност пројекта је била 80.400 евра од чега 

је буџет општине Пландиште био 40.400 евра. 

 Ових дана су потписана још два уговора о 

финансирању пројеката прекограничне сарадње из 

ИПА фондова ЕУ. Уговор о финансирању пројекта 

из области деловања у ванредним ситуацијама под 

називом „Центар за брзо деловање у ванредним 

ситуацијама у случају поплава река Моравице и 

Брзаве", потписао је председник општине 

Пландиште, Милан Селаковић 03.12.2015. године, 

као лидер партнер. Партнери у пројекту су општине 

Моравица и Дета из Румуније. Укупна вредност 

пројекта је око 700.000 евра. Буџет општине 

Пландиште је 101.050 евра. Пројекат је фокусиран на 

организацију и деловање у ванредним ситуацијамау 

случају поплава, на изградњи и побољшању 

инфраструктуре за деловање у ванредним 

ситуацијама и на унапређењу информационих 

система у ванредним ситуацијама. 

 Други пројекат који је почео са реализацијом 

24.10.2015. године, где је општина Пландиште 

партнер на пројекту заједно са Универзитетом 

West, Факултет за примењену уметност и текстил 

из Румуније и Техничким факултетом „Михајло 

Пупин“ из Зрењанина носи назив „Промоција 

иновативних и кооперативних способности и 

развојних могућности МСП кроз И&Р 

иновативних производа инспирисаних културном 

баштином српског и румунског народа“. Вредност 

пројекта је 335.000 евра од чега је буџет општине 

Пландиште 35.380 евра.         

           Г.Р.  

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ-А “ВУК КАРАЏИЋ”  

ДАНИ СРПСКЕ И У ПЛАНДИШТУ 

Манифестација којом се промовише културно 

и уметничко стваралаштво Републике Српске под 

називом “Дани Српске у Србији” а која се већ трећу 

годину заредом одржава у Београду, Новом Саду, 

Суботици, Аранђеловцу и Вршцу, ове године је први 

пут одржана и у Пландишту. У овкиру ове 

манифестације у Пландишту су одржана два културна 

догађаја. Прво је 

20.10.2015. одржана 

представа под називом 

"Последња песма" 

посвећена животу и делу 

Јована Дучића, а два 

дана касније, 22.10.2015. 

одржана је и промоција 

књиге познатог српског 

уметника, песника, 

сценаристе, музичара, композитора и писца, Ненада 

Jанковића, познатијег као др. Нелета Карајлића 

под називом "Фајронт у Сарајеву" 

Промоција књиге је изазвала изузетно велико 

интересовање и имала је добру посећеност. На Сајту 

КОЦ “Вук Караџић”, у вези са ови догађајем стоји : 

“Неуобичајено велики број посетиоца на оваквим 

врстама културних догађаја јасно нам говори да се и у 

нашој средини стваралаштво др Карајлића прати са 

занимањем и да су Дани Српске у Србији заиста 

културни догађај вредан пажње, као и то да смо ми из 

Пландишта имали срећу и 

част да уђемо у агенду ове 

културне манифестације.“ 

Госте из Републике 

Српске  дочекао  је 

Мирослав Петровић, 

директор КОЦ-а, са 

својим сарадницима, а 

манифестацију је отворио 

председник општине, 

Милан Селаковић.  

 За све који живе и раде у општини Пландиште 

од изузетне важности је, свакако, што већи број 

оваквих дешавања.          Г.Р. 
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ЦРВЕНИ КРСТ ПЛАНДИШТЕ  

МЛАДИ ИЗ ЧЕШКЕ И СРБИЈЕ ГРАДЕ МОСТ ПРИЈАТЕЉСТВА 

 У периоду 9. - 15. новембра 2015. године, 

група младих волонтера из Србије учествовала је на 

трећем по реду тренингу који је организован у оквиру 

пројекта „International Czech – Serbian Experiential 

Education Project”, који реализује организација 

„H.E.P.Y.” из Републике Чешке за младе који желе да 

раде са децом, младима и одраслима. Средства за 

реализацију овог пројекат обезбеђена су у оквиру 

Ерасмус програма и покривају 100% све трошкове.  

 Овај пројекат обухвата неколико тренинг 

курсева и практичних тренинга, а започет је новембра 

2014. године и трајаће до јесени 2016. године. Групу 

младих који пролазе кроз овај тренинг чине 10 

младих из Републике Чешке и 10 младих из 

Републике Србије. Кроз поменуте тренинге овај 

пројекат је до сада обухватио 17 младих из Србије од којих је 7 младих волонтера Црвеног крста Пландиште. 

Циљ овог пројекта јесте да учеснике оспособи за организовање и вођење кампова одређених тематика 

у зависности од узраста деце и тога које се способности желе код деце развити. Будући инструктори пролазе 

кроз различите фазе обуке од припреме менаџмента и маркетинга оваквих кампова, до организовања 

активности и боравка са децом у природи. Тренутно цела група младих полазника ради на организацији два 

нова кампа која би требало да се реализују у лето 2016. године. Један у Чешкој Републици и други, по први 

пут код нас, када би Црвени Крст Пландишта у сарадњи са овом организацијом, требало да угости око 

тридесет младих из наше општине и Чешке Републике.  

Захваљујући стручном, професионалном и свеобухватном приступу наших пријатеља и сарадника из 

Чешке Републике, усвојена знања стечена на обукама успешно се примењују у пракси и активностима које 

млади волонтери реализују у организацијама Црвеног крста.  

Овај пројекат наставак је једне лепе сарадње коју Општина Пландиште и Црвени крст Пландиште 

имају са Регионом Оломоуц и организацијом „H.E.P.Y.” из Републике Чешке који су заједно са Домом за 

децу и омладину у Оломоуцу, од 2005. год. до сада омогућили да 274 деце и младих из општине Пландиште, 

бесплатно борави у кампу Охоз у Републици Чешкој.   Марина Везмар и Марко Танасковић    
(Инструктори за вођење кампова и сарадници и волонтери Црвеног  крста  Пландиште у области рада са децом и младима) 

 Општина Пландиште је ове године први пут 
имала свог представника на Регионалном 
такмичењу ученика од 1-8. разреда у пливању које је 
одржано у Панчеву у организацији Савеза за 
школски спорт. Представник општине Пландиште, 
Благота Чоловић, ученик 6. разреда Основне 
школе „Јован Стерија Поповић“ се такмичио у 
делфин стилу и већ на првом такмичењу освојио 
треће место и бронзану медаљу. Велики успех за 
школу и општину коју је представљао. 
Трећепласираном Благоти, медаљу и диплому је 
уручио Владимир Ристић, координатор Савеза. 
Сада већ бронзаног Благоту, на такмичење су 
повели професор физичке наставе, Михаило 

Пецикоза и Милан 
Пуђа, секретар Спортског 
савеза општине 
Пландиште. Иначе, 
Благота се већ четири 
године бави пливањем 
као члан Ватерполо клуба 
„Војводина“ у оквиру 
Ватерполо савеза 
Војводине.             Г.Р. 

РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ПЛИВАЊУ 

БРОНЗА ЗА БЛАГОТУ ЧОЛОВИЋА 

        Друштво 

за борбу 

против шећер-

не болести 

општине План- 

диште се, про- 

тив ове болести 

која се све 

више шири 

боре превенти- 

вним акцијама и едукацијама. Једна од активности која 

је зацртана Годишњим планом и програмом рада јесте 

и мерење шећера у крви и крвног притиска.  

 Поводом Светског дана борбе против шећерне 

болести, председница Друштва, Вера Миланов је 

организовала и учествовала у акцији мерења шећера у 

крви у Општинској управи, где се одазвао значајан 

број запослених. Мерење је било организовано и 

центру Пландишта.              

               Г.Р. 

Акција Друштва  

МЕРЕЊЕ КРВИ У ЦЕНТРУ ПЛАНДИШТА 
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 Доста добра организација утакмица, солидни 
терени и прилично очекивана подела лидерске 
позиције ФК Добрица и ФК Граничар из 
Милетићева главне су карактеристике јесењег дела 
такмичења Међуопштинске фудбалске лиге 
Алибунар - Пландиште.  
 Поред водећег двојца једини озбиљни 
кандидат за прво место је ФК "Слога". Маргићани су 
показали да су тренутно најорганизованији клуб са 
солидним играчким кадром. Уз мало среће и добар 
распоред у пролећном делу првенства чини се да  би 
овај клуб након неколико неуспешних покушаја 
коначно могао да се пласира у виши такмичарски 
ранг. 
 ФК Солунац након освојеног општинског 
Куп-а пружио је сасвим солидне партије и у текућем 
првенству. У клубу има пуно разлога за задовољство 
али се стиче утисак да је могло и боље поготово ако 
се узме у обзир квалитет и искуство играча који 
наступају за клуб из Банатског Соколца. 

 И симпатизери Гаја имају разлога за 
задовољство. Екипа коју углавном сачињавају 
момци из овог места је подмлађена и сигурно има 
још простора за напредак иако је остварен сасвим 
солидан резултат. 
 На задовољство свих љубитеља фудбала, 
нарочито из Велике Греде, ФК Младост се након 
петогодишње паузе поново такмичи. У клубу су се 
определили искључиво за младе играче пореклом из 
места а за озбиљнији успех и повратак на стазе старе 
славе има времена. 
 Након доброг старта непријатно изенађење 
представљају фудбалери  
 Наше Крајине. Можда баш у години када 
клуб прославља јубилеј нису остварени очекивани и 
планирани резултати али у клубу су оптимисти и 
верују у боље сутра   
 Чињеница да чак три клуба равноправно 
конкуришу за највичи пласман обећава занимљиво 
фудбалско пролеће.     puggia 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАНДИШТАНСКИХ КЛУБОВА 

 Учинак Хајдучичана, као повратника у овај 

такмичарски ранг, могао би се описати као сасвим 

солидан поготово након лошег и помало »успаваног« 

старта у првенству. Очекивани пласман, фудбалери 

предвођени новим тренером Тасовски Рајком 

заслужили су пре свега добрим наступима у другој 

половини полусезоне и на тај начин поново истакли 

кандидатуру за сам врх табеле.       puggia 

 Општи утисак је да су се пландиштанци ове 

јесени много боље снашли него у својој дебитантској 

сезони. Бодовни салдо могао је бити и већи, простора 

за напредак има али све у свему агилно руководство 

клуба може бити задовољно оним што су остварили 

фудбалери углавном из Пландишта и околних 

општинских места.  

        puggia 


