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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ИЗВЕШТАЈ СА 44. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ
Последња, 44. седница Општинског већа
општине Пландиште одржана је у среду, 29.
јануара. Чланови Већа су на новој седници
разматрали 7 тачака дневног реда. На седници Већа
којим је председавао председник општине, Милан
Селаковић,
присуствовало
је
8
већника
(М.Селаковић, Е.Сабо, В.Златковић, Л.Мориц,
З.Мркобрада, Б.Јовановић, М.Микша и М.
Стоилковски).
Након усвајања записника са претходне
седнице, већници су прво разматрали предлог
Закључка о усвајању Плана јавних набавки за 2014.
годину и Плана набавки на које се закон не
примењује за 2014. годину. План Јавних набавки за
2014.годину састоји се од укупно 27 јавних набавки
добра, услуга и радова у укупном износу од
89.116.044.47 динара. Финансијска средства за
Јавне набавке добра, услуга и радова планирана су
у Одлуци о буџету општине Пландиште за
2014.годину у износу од 68.821.000,00 динара.
Остало, 20.295.044,47 динара обезбедила је
Аутономна Покрајина Војводина.
На последњој седници Општинског већа,
предложен је и План набавки за 2014. годину на
који се закон не примењује и он се састоји од
укупно 7 јавних набавки добар и услуга (5 добара и
2 услуге), од укупно 650.000,00 динара.
Након тога, већници су разматрали предлог
Извештаја о коришћењу средстава буџетског
фонада у 2013. години - средстава за финасирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Пландиште. За ове активности
утрошено је 500.623,20 динара,
од укупно
остварених прихода од казни за саобраћајне
прекршаје на територији општине Пландиште у
износу од 1.198.830,00 динара. Остатак новца
пренет је за ову годину тако да је за 2014. годину за
Програм коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на територији
општине Пландиште, за ове активности укупно
планирано 2.198.206,80 динара. У 2014. години је
планирано да се реализују активности као што су:
рад тела за координацију, унапређење саобраћајног
васпитања и образовања, едукативна настава
основних школа у области саобраћаја, едукативна
настава припадника саобраћајне полиције и
ватрогасне јединице у области прве помоћи лицима

повређеним
у
саобраћајним
несрећама,
превентивно промотивне активности из области
безбедности саобраћаја, пропагандни материјал у
циљу обележавања светског дана посвећеног
жртвама саобраћајних несрећа, промотивни и
пропагандни материјал – штампа распореда часова
са саобраћајним обележјима за основне школе,
научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја,
техничко
опремање
јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
саобраћај напутевима и других органа надлежних

Услови за конкурс
На послењој седници Општинског већа,
већници су упознати са предлогом Закључка о
додели новчаних награда за најбоље студенте за
студентску 2013/2014. годину. Након расправе
већници су одлучили да право за доделу новчане
награде најбољим студентима имају студенти
високошколских установа друге и наредних година
који су први пут у текућој години уписани на
студије првог, другог или трећег степена, који
имају држављанство Републике Србије, који нису
губили ниједну годину, који су положили све
испите из претходних година, који су постигли
просечну оцену најмање 9,00, имају пребивалиште
на територији општине најмање 6 месеци и који
студирају на државним факултетима. На конкурс
се могу пријавити студенти од друге до четврте,
односно шесте године основних студија, студенти
другог степена и студенти докторских студија а
који нису у радном односу, који студирају у
континуитету. Конкурс ће бити отворен месец
дана. Већници су донели одлуку да ове године,
новчана награда буде у износу од 25.000,00 динара.
Осим овог закључка који је усвојен већином
гласова, све остало је усвојено једногласно.
за послове безбедности саобраћаја и поправљање
саобраћајне инфраструктуре.
Већници су једногласно одлучили да се да
сагласност за Израду главног пројекта за изградњу
Бањско-рекреативног центра на хидротермалном
налазишту у Пландишту.
Захтеви и молбе грађана, удружења и
других правних лица и текућа питања, биле су
усвојене једногласно, однсно већиноим гласова.
Г.Р.

ПРОСЛАВА САВИНДАНА

У ШКОЛАМА РАДОСНО И СВЕЧАНО
колача обавили су свештеници, јереј Недељко
Јанковић у Пландишту и Купинику, протојереј
Синиша Лакичин у Хајдучици, јереј Миломир
Миладиновић у Маргити и Великом Гају и јереј
Михајло Вукотић у Великој Греди и Милетићеву.
Ове године кумови школа били су: у Пландишту:
Вања и Ненад Николовски, кумство предали
Иванки Брезичанин и Горану Ђумићу, у
Великој Греди: Татјана и Драган Божић,
кумство предали Јасмини Родић-Чоловић и
Дејану Чоловићу, у Хајдучици: Маја и Сретен

Већ по традицији, школску славу Светог
Саву, прославиле су све три основне школе у
општини Пландиште, ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пландиште, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда и ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица,
заједно са својим подручним одељењима.
Све прославе су одржане у преподневним сатима и
почеле су свечаним приредбама, изузев Академије
у Пландишту која је одржана у предвечерњим
сатима у сали биоскопа Авала у присуству великог
броја

ученика, наставника, кумова Славе и мештана, које
су припремали ученици уз помоћ својих
наставника. Након приредби, у присуству гостију и
кумова Славе, у школама је обављена резидба
славског колача а затим је организовано пригодно
послужење. У све три основне школе, ученике,
запослене и госте, поздравили су директори школа,
Сава Дивљаков, Бранислав Брдар, в.д.
директор и Влајко Раковић. Резидбу Славског
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Јокић, кумство предали Хајналки и Милану
Марићу, у Милетићеву: Вера и Стеван
Самарџија, кумство предали Драгомиру
Латковићу, у Купинику: Милан Панић, кумство
предао Гордани Родић, у Великом Гају: Слађан
Којић, кумство предао Драгану Јакововићу и у
Маргити, кум је био Предраг Попов.
На резидби славског колача поводом
Савиндана, у школама су били присутни и

представници Локалне самоуправе, председник
општине, Милан Селаковић, председник СО
Пландиште, Раде Клашња и заменик председника
општине, Ендре Сабо.
Р.Г.

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА, GIULVAZ - МАРГИТА

ЗВАНИЧНА ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА
Крајем јануара (25.01.), у општини Giulvaz Румунија, организована је званична промоција
пројекта, као прва активност у пројекту
прекограничне сарадње под називом „Подизање
квалитета
живота
кроз
прекограничне
активности и сарадње између Ђулвеза и Маргите
(Пландиште)“, који општина Пландиште, реализује
у партнерству са општином Giulvaz.

На
званичној
промоцији
пројекта
присуствовао је и председник општине, Милан
Селаковић, заједно са колегом, Флорентином
Кристец, председником и Јованом Милованов,
замеником
председника
општине
Гиулваз.
Презентација пројекта почела је након краће службе
и молитве свештеника парохије Гиулваз за успешну
реализацију пројекта. Након тога, присутнима су се
обратили председници двеју општина који су
укратко представили општине на чијем су челу.
О заједничком пројекту партерских општина
Гиулваз – Пландиште (Маргита), „Подизање
квалитета
живота
кроз
прекограничне

активности и сарадње између Ђулвеза и Маргите
(Пландиште)“ речено је да је основни циљ
превазилажење географских граница у региону
Баната промоцијом прекограничне сарадње и
контаката становништва у пограничним областима
и стварање услова за унапређење уравнотеженог
друштвено - економског развоја. Пројектом би
требало да се побољша туристичка и културна
понуда региона и да се подигне квалитет живота
становништва. Такође, пројекат треба да пружи
подршку култури и спорту, са аспекта посебности
мање развијених пограничних области. Треба да се
спроведу заједничке активности на изградњи
капацитета цивилног друштва за промоцију
међусобног разумевања између суседа и поштовање
културне различитости и да се размене искуства и
проналазе иновативна
решења за друштвене
проблеме мањинских група (националних мањина,
старих, инвалидних лица и сл.) као и размена
искустава и очување обичаја. Циљ пројекта је и
успостављање дугорочног партнерства и сарадње
између општина Гиулваз и Пландишта.
Укупна вредност пројекта који траје 12
месеци јесте 80.800 еур од чега српска страна
добија 40.800 еура (донација је 34.680,00 и
финансирање 6.120,00 еур). Чланови пројектног
тима су Ралука Балог, менаџер пројекта,
Мирослав Ступар, асистент менџера и чланови
Лилиана Кристец и Родика Грујеску.
На званичној промоцији Пројекта, из
општине Пландиште је поред председника општине,
било присутно још 50 особа, највећим бројем из
Маргите,
представници
установа
које
ће
учествовати у реализацији пројекта, ОШ „Доситеј
Обрадовић“, КОЦ „Вук Караџић“, Народне
билиотеке Пландиште, Месне заједнице Маргита,
Црквеног одбора румунске и српске православне
цркве, КУД „Дукати“ Маргита и представници
Општинске управе општине Пландиште.
До краја пројекта остаје још 8 активности за
реализацију.
Г.Р.
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ГОДИНЕ 2013.ГОДИНЕ

КАРАТИСТИ У САМОМ ВРХУ
Највећа спортска манифестација „Избор
спортисте године за 2013“ у организацији Спортског
савеза општине Пландиште, под покровитељством
општине Пландиште, одржано је почетком ове
године. Осамнаеста по реду манифестација коју су
спортисти прихватили и подржавају је на набољи
могући начин, већ пар година уназад, има модернији
концепт организовања. У сали биоскопа „Авала“,
пред бројном публиком, спортистима, спортским
радницима и осталим гостима обратио се и
поздравио председник Спортског савеза, Јовица
Селаковић. Након кратке ретроспективе спортских
дешавања током прошле године, уследило је и
проглашење најбољих: школске екипе, спортског
радника, спортског тренера, спортске наде, јуниора,
сениора и најбоље спортске екипе. За 2013. годину,
жири Спортског савеза у саставу: Jовица
Селаковић-председник и чланови,
Душан
Доневски, Миодраг Брезичанин и Миленко
Иванчевић, одлучивао је о избору најбољих
спортиста.
По њиховој одлуци, у прошлој години
најбоља школска екипа је била екипа ОШ“ Јован
Стерија Поповић“ Велика Греда. Најбољи
спортски
радник,
Милорад
Стоиковски,
председник Фудбалског савеза општине Пландиште
а најбољи тренер у 2013. години био је Бранко
Мандић, тренер Женског кошаркашког клуба
„Слога“ Пландиште.
У конкуренцији Спортских нада, фудбалска
нада у 2013. је Никола Ничевски, члан
Омладинског фудбалског клуба „Пландиште“ и
Јована Агбаба, ученица осмог разреда OШ „Јован
Стерија Поповић“ Велика Греда, капитен Школског
фудбалског тима. Карате нада за 2013. годину је
Јелена Јовановић, чланица Карате клуба
„Агробанат“ Пландиште, одбојкашка нада за 2013.
годину је Николина Илић, капитен младе
генерације одбојкашица, чланица ОК „Пландиште“ и
кошаркашке наде, Давид Јовановски, члан
Кошаркашког клуба „Агробанат“ Пландиште и Маја
Боројевић, чланица ЖКК „Слога“ Пландиште.
У јуниорској конкуренцији, најбољу у 2013.

години, одлуком стручног жирија, били су Милорад
Прица, члан Фудбалског клуба „Слога“ Пландиште
и Милица Тинтор, играчица ЖКК „Слога“
Пландиште.
У категорији сениора, најбољи спортиста у
општини Пландиште у прошлој години били су
Александар Ивошевић, члан Карате клуба
„Агробанат“ Пландиште, који је на Купу Војводине
освојио друго место, прво место на Купу
пријатељства и сребрно одличје на турниру
„Београдски победник“. Најбоља сенорка је Ана
Радовић, чланица Карате клуба „Агробанат“ која је
до сада освојила преко 100 одличја са свих домаћих
и међународних такмичења, на ширем списку
Репрезентације Србије. Ана је прошле године
освојила друго место на Купу Србије и исти пласман
на Купу Војводине.
Најбоља спортска екипа ПЛАКЕТЕ ЗА ЈУБИЛЕЈ
у општини Пландиште
Традиционално, Спортски
за прошлу годину
савез
је
на
Избору
изабрана је екипа
спортисте уручио Плакете
Кошаркашког клуба
клубовима
који
су
„ А г р о б а н а т “
обележавали
значајне
Пландиште .
Пехаре и признања, јубилеје од оснивања и
спортистима су уручили рада. Овога пута Плакете
Бојана
Јовановић, су добили: ФК „Слога“
чланица
Општинског Маргита за 85 година,
већа задужена за спорт и ФК „Младост“ Велика
омладину, Милан Пуђа, Греда за 80 година, ФК
за
75
секретар
Спортског „Хајдучица“
година,
ОФК
„Барице“
савеза
и
Јовица
Селаковић, председник за 60 година, Шаховски
Спортског
савеза клуб „Слога“ Пландиште
општине Пландиште. У за 60 година и ФК „Гај“
уметничком
делу из Великог Гаја за 40
програма, наступали су година постојања и рада.
дует
„Милица
и Г.Р.
Огњен“ (Милица Тинтор и Огњен Адамовић) и
младе али са пуно признања окићене, плесачице
Плесног студија „Оља” Вршац где су стални
чланови и девојчице из Пландишта.
Г.Р.
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