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Б Е С П Л А Т А Н

АКТУЕЛНО
ПРИПРЕМА НОВОГ
ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА
О припреми новог Буџета општине Пландишта за
2014.годину, председник општине, Милан Селаковић је
рекао да ће бити у знаку штедње због враћања дугова
„Војводина путу“, у висини од око 41 милион динара и
„Градитељу Нови Сад“, за радове на канализационој мрежи
у Пландишту, Хајдучици и Великој Греди, у висини од око
200 милиона динара. Председник подсећа да су ове
капиталне инвестиције покренуте од 2008. године, у доба
претходне власти, без претходно обезбеђених финансијских
средстава и одговарајућих Одлука надлежних органа за те
инвестиције. Али, без обзира на тешкоће са којима се
суочавају решени да их преброде, функционери Општине
очекују да се у наредном периоду наставе радови и заврши
канализација у Пландишту и Хајдучици. Што се тиче
канализације у Великој Греди, председник општине
Пландиште каже да се чека грађевинска дозвола за наставак
радова. Предлог буџета за 2014. постављен је на
општинском сајту на Јавни увид грађанима до
12.12.2014. године.
Г.Р.

П Р И М Е Р А К

МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ЗА СТУДЕНТЕ 2013/14.

112 СТУДЕНАТА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ
На конкурс, који је Општина расписала за
материјалну помоћ студентима која је била
додељивана и у прошлој школској години, ове
године се пријавило 130 студената, рекао је Ендре
Сабо, председник Комисије за доделу материјалне
помоћи. Након разматрања свих пријава, Комисија је
констатовала да 112 студената испуњава у
потпуности тражене услове и стиче право да и ове
године прима материјалну помоћ. Одбијено је 18
пријава, по речима председника Комисије, због
неблаговременог достављања потребних докумената
или због неиспуњавања свих услова. Након
објављивања коначне листе, студенти који сматрају
да су ускраћени за материјалну помоћ, моћи ће да
уложе жалбу Општинском већу. Списак студената је
истакнут на огласној табли у Општини и на сајту
Општине. Због великог броја пријављених студената
који испуњавају услове за метеријану помоћ,
максималан износ помоћи за ову школску годину
биће до 5.000,00 динара, рекао је председник
Комисије, Ендре Сабо.

Студенти који су остварили право на материјалну помоћ за школску 2013/2014 годину, у обавези су да доставе
копије банковних рачуна ради закључивања Уговора о финансирању. Копије доставити Канцеларији за младе
или Канцеларији за локално економски развој.
Г.Р.

УСКОРО

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА
ОВУ ГОДИНУ
ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

ДРУГИ КРУГ У ПОНЕДЕЉАК
Обавештавамо сва физичка и правна лица да ће се
други круг лицитације државног пољопривредног
земљишта за 2013 годину одржати у понедељак, 09. 12.
2013. године у Сали Биоскопа у Пландишту. У другом
кругу лицитира се укупно 1.518 хектара у 129
лицитационих јединица. Пријава на објављени оглас
трајала је до петка, 06. 12. 2013. године до 15 часова,
на Писарници општинске управе Општине Пландиште.
Оглас је објављен у дневном листу „Дневник“ од 19.
11. 2013. године, налазио се на огласним таблама
општинске управе Општине Пландиште, огласним
таблама месних канцеларија и на интернет страници
Општине Пландиште.
Одсек за пољопривреду
Општинске управе општине Пландиште

До краја године одборници општине
Пландиште, по речима Милана Селаковића,
председника Општине, још једном ће
разматрати овогодишњи Буџет и гласати за
трећи ребаланс. Овај ребаланс је у ствари
изнуђени проблем који је настао захваљујући 57
милиона динара колико је скинуто са
Општинског буџета за измирење дугова
претходне власти од 2008. године, рекао је
председник општине. Последица Ребаланса јесте
отежано функционисање школe, забавишта и
свиx осталих директних и индиректних
корисника буџета. Тренутно су последице
осетне и на функционисање Општинске управе
и зараду запослених за коју није сигурно да ли
ће запослени уопште примити или ће сви
запослени примити минималац, рекао је
председник општине, Милан Селаковић.
Г.Р.

У ЧЕТИРИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРАЈЕМ МЕСЕЦА НОВИ ИЗБОРИ
У четири месне заједнице, Велика Греда, Марковићево, Банатски Соколац и Барице, већ увелико теку
радње и припреме за предстојеће изборе за нове чланове Савета месне заједнице. Осим у Јерменовцима и
Милетићеву, у свим осталим местима у општини Пландиште предстоје избори за ново месно руководство.
Одоборници су на једној од ранијих седница усвојили нову Одлуку о месним заједницама која, између
осталог, одређује и број чланова Савета, у мањим местима 5 и већим 7 а у Пландишту 9 чланова јер је
примећено да опада интересовање за рад у Саветима. Такође, по речима председника СО Пландиште,
Радета Клашње који је изборе и расписао, нови Статут предвиђа да је најмање потребан и довољан број
кандидата онолико колико се чланова и бира, са подршком, 10 потписа својих мештана. Избори за нове
чланове савета месних заједница расписани су за суботу, 22. Децембра. По речима председника СО
Пландиште, овим месним заједницама дат је и рок за формирање Изборне комисије која ће пратити ток
избора. Субота, 7. децембар је задњи рок за предавање кандидатуре за чланове Савета. Председник СО
Пландиште је сигуран да ће избори успети и да ће и ова насељена места добити своје ново руководство.
Г.Р.

Извештај са 14. седнице Скупштине општине Пландиште

ОСНОВАН ОПШТИНСКИ
САВЕТ ЗА ЗАДРАВЉЕ
У четвртак 28.11.2013.
године одржана је 14.
седница
Скупштине
Општине Пландиште.
Седницом
је
председавао
Раде
Клашња, председник
Скупштине.
На
предлог председника
Скупштине
дневни
ред седнице је допуњен и као 7. тачка у дневни ред
је уврштен Предлог Решења о именовању члана
Надзорног одбора ЈКП „Полет“ Пландиште. Након
усвајања записника са 13. седнице СО Пландиште,
одборници су разматрали и усвојили Одлуку о
утврђивању елемената пореза на имовину за
територију Општине Пландиште којом су утврђене
стопе за обрачун пореза на имовину за обвезнике
који воде пословне књиге и за обвезника који не
води пословне кљиге; зоне, са назнаком зоне које се
сматра најопремљенијом на територији Општине
Пландиште;
коефицијентима
за
утврђивање
основице пореза на имовину за непокретности
обвезника који води пословне књиге у случају из
члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину; стопа
амортизације за коју се умањује вредност
непокретности, осим земљишта, која чини основицу
за утврђивање пореза на имовину обвезника који не
води пословне књиге. Одборници су разматрали и
дали су сагласност на Извештај о раду Предшколске
установе „Срећно детињство“ Пландиште за
школску 2012/2013 годину, као и на Годишњи план
рада Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште за радну 2013/2014 годину. Такође је
образован и Савет за здравље Општине Пландиште и
именовани су чланови Савета на мандатни период од
4 године и то: Жана Пелцер и Весна Јаћовић, као
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представнице
локалне
самоуправе,
Бисерка
Шкорић, као представница Дома здравља ,,1.
октобар”
Пландиште,
Олина
Митковски,
представница Републичког фонда за здравствено
осигурање, Филијале за Јужнобанатски округ,
Испоставе здравственог осигурања Пландиште и
Вера Миланов, представница Друштва за борбу
против шећерне болести. Одборници су изабрали и
чланове
и
заменике
чланова
Савета
за
међунационалне односе на мандатни период од 4
године и то: по предлогу Комисијe за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине
општине Пландиште Божану Ћалић из Пландишта,
за члана и Дивну Илић из Пландишта, за заменика
члана, по предлогу Националног савета македонске
националне мањине Славку Стефановски из
Пландишта, за члана и Бору Костадиновског из
Пландишта за заменика члана, по предлогу
Националног савета мађарске националне мањине
Лајоша Морица из Јерменоваца, за члана и Енике
Силађи из Јерменоваца за заменика члана, по
предлогу Националног савета румунске националне
мањине Родику Грујеску из Пландишта, за члана
Николету Опреа из Барица, за заменика члана, по
предлогу Националног савета словачке националне
мањине Др Анку Храшко из Хајдучице, за члана и
Жељка Цеснака из Пландишта, за заменика члана и
по предлогу Националног савета ромске националне
мањине Драгана Боца из Маргите, за члана и
Томислава Неду из Пландишта за заменика члана.
Одборници су донели и решење о именовању
Милоша Поповића, дипломираног инжењера
бродомашинства из Пландишта за члана Надзорног
одбора ЈКП „Полет“ Пландиште из реда запослених
у ЈКП „Полет“. На овој седници нису постављана
одборничка питања.
З.К.

„Нај пита“ 9. пут организована у Пландишту

ПРВЕ НАГРАДЕ ЗА ГОСТЕ ИЗ РУМУНИЈЕ

Прошлу недељу у општини Пландиште обележила је
традиционална манифестација Удружења инвалида
рада општине Пландиште, гастрономско - забавна
манифестација „Нај пита“ која се одржава већ девет
година заредом. Ове године је то било, како
организатори кажу, као никада до сад, око 240
гостију и велики број пита у званичној
конкуренцији. За ласкаву титулу најбоље пите
такмичило се 67, што сланих што слатких пита. Ове
године, Нај пита је посебна и због тога што је у
званичној конкуренцији више од двадесетак пита
било из Румуније, из партнерске општине Дета. Пите
је донело 50 гостију из Дете, чланови Општинског
удружења сениора који су, већ извесно време,
изразили жељу да успоставе сарадњу са једном
сличном организацијом код нас.
Жири састављен од представника присутних
гостију, имао је нимало лак задатак, какав обично
бива у тим приликама. Требало је пробати близу
седамдесет пита и одлучити се за најукусије три,
како је било предвиђено пропозицијама и како се
увек до сада и бирало. После детаљне дегустације,
жири је одлучио да је најукуснија пита била из

Румуније, као и другопласирана, трећепласирану
питу направили су гости из Темерина. Домаћини су
овога пута остали без награде али, по речима
председнице Удружења инвалида рада општине
Пландиште, Славице Цветићанин, највећа награда
за њих јесте управо долазак великог броја гостију,
велики број такмичарских пита и успостављање
прекограничне сарадње са првим комшијама која је,
не тако давно била само у машти. Ми смо тако близу
једни других, ни километар нас не дели а тако смо се
ретко сретали, рекла је Славица Цветићанин чија је
бака родом из Румуније, из места Сока које се налази
пар километара удаљено од Дете. И међу гостима из
Румуније било је оних које имају рођаке у
Пландишту које до тада ниједном нису срели. Био је
то и први сусрет и упознавање родбине. Међу
гостима који су учествовали на манифестацији „Нај

пита Пландиште 2013.“ били су стари пријатељи
Удружења инвалида рада општине Пландиште који
се редовно срећу у таквим приликама, из скоро целе
Војводине, али је било и организација које
су први пут биле у Пландишту. Захвалност
домаћинима за незабораван дочек и
дружење које су доживели у Пландишту,
захвалио се и председник Удружења
сениора општине Дета, Александар
Војкулеску.
На 9. по реду “Нај пити 2013“ био је и
председник опшине Пландиште, Милан
Селаковић као и председник општине
Дета, Петре Роман. Оба председника,
обећали су да ће и у будуће подржати
сарадњу
и
дружење
ових
двеју
организација које, ако се по јутру дан
познаје, чека лепо и искрено пријатељство
и дружење.
Г.Р.
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ФК "СЛОГА" - ЈЕСЕЊИ ПРВАК
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ПОДРУЧНА ЛИГА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

СЛОГА (Пландиште)
ЖЕЛЕЗНИЧАР (Панчево)
РАДНИЧКИ (Баранда)
МЛАДОСТ (Омољица)
СЛАВИЈА (Ковачица)
ЈУГОСЛАВИЈА (Јабука)
СЛОГА (Банатско Ново Село)
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Павлиш)
ПОЛЕТ (Избиште)
КОЛОНИЈА (Ковин) (-3)
ВОЈВОДИНА (Црепаја)
БУДУЋНОСТ (Алибунар)
ВУЛТУРУЛ (Гребенац)
БАК (Бела Црква)
ПАРТИЗАН (Гај)
ТЕМПО (Сефкерин)

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ЗАВРШНА ТАБЕЛА - ЈЕСЕН 2013/2014.
9
7
8
7
7
6
5
5
5
7
4
4
5
5
4
0

4
6
3
5
2
4
7
7
6
2
6
5
1
1
3
2

2
2
4
3
6
5
3
3
4
6
5
6
9
9
8
13

37:17
35:15
36:18
34:25
28:19
21:14
21:20
27:29
24:19
50:45
21:23
26:30
22:30
18:30
28:45
5:54

(+20)
(+20)
(+18)
(+9)
(+9)
(+7)
(+1)
(-2)
(+5)
(+5)
(-2)
(-4)
(-8)
(-12)
(-17)
(-49)

31
27
27
26
23
22
22
22
21
20
18
17
16
16
15
2

Ослањање на сопствени играчки кадар, пласман при врху табеле и промовисање младих играча били су основни
овосезонски циљеви ФК "Слога" из Пландишта. Иако нису сврставани у најужи ред фаворита импозантан учинак
мало ко је очекивао. Играчка и резултатска криза наступила је на самом почетку првенства када су и уследила
једина два пораза. Све пре и после тога била је рапсодија у плаво-белом. Свој допринос у првом делу првенства
дало је преко 20 играча, претежно младих момака и стога је овај успех још већи. Укупан утисак додатно
употпуњују чињенице да је наша екипа прва на листи ферплеја уз најбољег стрелца лиге Селаковић Радована са
22 постигнута гола. Поред играча свакако заслуге припадају агилном руководству клуба и наравно првом тренеру
екипе Шипка Драгану. Између четири првопласиране екипе разлика је "само" пет бодова. Свим љубитељима
најважније споредне ствари на свету јасно је да ће бити пуно узбуђења у пролећном делу првенства. Фудбалери
пландиштанске Слоге јесењи су прваци у овом рангу такмичења и то је најбољи резултат клуба у историји богатој
67 година а дали ће га средином јуна наредне године употпунити остаје да се види.
puggia

НА КАРАТЕ ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ
ЗА ПЛАНДИШТЕ 3 МЕДАЉЕ
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили
су 24.11.2013 године на ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ за кадете,
јуниоре, млађе сениоре у Старој Пазови и том приликом освојили
3 медаље. Сребрну медаљу освојили су: У екипној
конкуренцији: у категорији мушких кадета екипно – ката тим у
саставу: (Ристић Ненад, Величковски Лука, Величковски Стефан).
Бронзане медаље освојили су: У појединачној конкуренцији: у
категорији млађих сениора: Ивошевић Александар, у категорији
кадета: Величковски Лука. По завршетку овог такмичења кадети,
јуниори и млађи сениори настављају интензивне припреме за
предстојеће Првенство Србије које ће се одржати 08.12.2013
године у Инђији.
З.М.
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 6. децембар 2013, Година 1. Број 4.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

