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ДОНАЦИЈA МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

НОВИ ПУНТО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА ПЛАНДИШТЕ

Ових дана у Дом здравља „1. октобар“
Пландиште стигло је ново возило, марке „фиат
пунто“ за потребе тешко оболелих лежећих
пацијента, односно оних који су тешко покретни,
како на возилу пише, за палијативну негу
пацијената. Возило је донација Министарства
здравља које је по једно такво возило поклонило у
70 домова здравља у читавој Србији.
По речима директора Дома здравља, др
Јосифа Мусте, возило ће битно растеретити
употребу санитетских возила која ће бити
доступнија за евентуалне потребе. Нови пунто ће
омогућити стручном тиму, у саставу лекар и

медицинска сестра, да чешће обилазе тешко
болесне и непокретрне пацијенте ради пружања
помоћи али и ради редовних контрола.
Захваљујући новом возилу и идеја коју је
имао председник општине, Милан Селаковић, да
у 2014. години Општина финансира долазак
неуропсихијатра, хирурга, ортопеда и биохемичара,
периодично у Дом здравља Пландиште, постаје
лакша за реализацију. Такође је планирано да
Општина, у дане викенда, у местима где нема
лекара, финансира рад за две медицинске сестре
које би обилазиле пацијента ради давања терапије.
По речима патронажне сестре Иванке Козељ која ће
бити део тима, председник је потврдио да су
новчана средства за ове потребе обезбеђена.
Осим тога, Општина Пландиште је платила
и упис за специјализацију пет лекара Дома здрављa
Пландиште у укупном износу од 200 хиљада
динара. Након завршене специјализације, Дом
здравља ће имати још једног педијатра, гинеколога
и три специјалисте опште медицине. Ради бољег
функционисања Хитне медицинске службе, у Дому
здравља у Пландишту, Општина финансира једног
возача и наставља да финансира једног
фармацеутског техничара апотеке, рекао је
директор Дома здравља, др Муста Јосиф.
Г.Р.

КОЦ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ УГОСТИО

БАНАТСКИ КУЛТУРНИ КАРАВАН
Културно образовни центар „Вук Караџић“ Пландиште, озбиљно је стартовао на самом почетку ове
године, до сада, успешно реализоване три активности. И то није све, по речима директорице, Весне
Јаћовић и стручног сарадника КОЦ-у, Мирослава Петровића, до краја овог месеца, још један озбиљан
пројекат који ће бити реализован у партнерству са РТС-ом, емисија уживо „Чаша вода са извора“. Крајем
јануара је одржан годишњи концерт КУД-а „Вук
Караџић“ Пландиште са гостима који је био изузетно
добро посећен. Након тога, културно забавно вече које
је пландиштанима приредио Банатски културни караван
који је дошао из средњег Баната, са уметницима, Мајом
Пандуров, мултимедијалном уметницом и Драгишом
Живковићем, винаром и виноградом из Зрењанина и
Богданом Богдијом Кукољем, песником из Житишта.
Права посластица за коју се у Пландишту
тражила карта више, била је промоција филма
„Монтевидео – видимо се“. У Културно образовном
центу „Вук Караџић“ кажу да су задовољни како је
почела ова година и надају се доброј посећености и
подршци публике и за остала планирана културна
дешавања.
Г.Р.
д

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ

СВЕЧАНО ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
И ове године, Општина Пландиште
је, захваљујући Комесаријату за избегла и
прогнана лица, помогла избегличке
породице
са
територије
општине.
Једнократна и бесповратна помоћ је у виду
грађевинског материјала који се додељује
избегличким породицама за завршетак
градње стамбеног објекта или за адаптацију
постојећег стигла је до 14 породица које су
испуниле услов на конкурс који је
Општина расписала за побољшљње услова
становања.
Ових дана, у Општини су и свечано Олга Димитровски, руководитељка Службе
потписани Уговори о додели помоћи у виду друштвених делатности, Драгица Коруновски,
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Раде
Сурла, Канцеларија за ЛЕР, председник Прошле године је за потребе ових суграђана, од
Комисије и чланови, Милица Гријак, Комесаријата добијено 800 хиљада динара а ове
повереница за избеглице општине Пландиште, године преко 4 милиона динара. Средста су
расподељена тако како су грађевински стручњаци
предвидели а за добро оних који су испуњавали
улове за добиање те помоћи, рекао је председник
Општине. Захваљујући овој помоћи, обезбеђено је
14 породица а укупно 36 лица. Сарадња са
Комесаријатом ће се наставити а Општина ће и
надаље помагати ова лица све док Комесаријат буде
расписивао сличне Конкурсе. Председник је
захвалио свима који су се јавили на Конкурс и на
тај начин, допринели да Општина на делу покаже
да брине о свим својим становницима.
Г.Р.
СТРАНА 2

ИЗБОРИ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

НОВО РУКОВОДСТВО У ЧЕТИРИ СЕЛА
У четири месне заједнице, Велика Греда,
Марковићево, Банатски Соколац и Барице, успешно
су спроведени избори за нове чланове Савета МЗ и
председнике села.
Сада, поред Јерменовца и Милетићева, и ове
четири месне заједнице имају своје руководствао.
Предстоје избори за нове чланове Савета у свим
осталим местима на челу са Пландиштем.
Одборници су на једној од ранијих седница
одлучивали о броју чланова Савета, у мањим
местима 5 и већим, 7 чланова јер је примећено да
опада интересовање за рад у Саветима. По речима
председника СО Пландиште, Радета Клашње који
је изборе и расписао, што се тиче броја кандидата,
потребан и довољан број је онолико колико се
чланова и бира, са подршком од 10 потписа својих
мештана.
Резултати Избора за нове чланове савета
месних заједница у ове четири месне заједнице су

следећи:
У Великој Греди је изабарано новo
руководство села са 7 чланова Савета МЗ: Зоран
Воркапић – председник, Ивица Бркић - заменик
председника,
Илија
Цвијановић,
Никола
Вучковић, Петар Седлар, Ненед Џодан и
Милорад Трбојевић. У МЗ Барице: Венету Корња
- председник, Маријан Јанковић – замерник и
чланови Викентије Нистор, Петар Мирчеа, Дејан
Томић, Маријан Берлован и Ливиус Микша. У
МЗ Марковићево: Милан Мудрић — председник,
Ђури Балог - заменик председника и чланови: Золи
Олах, Раде Мудрић и Милан Рончевић и у МЗ
Банатски Соколац: Јован Илић – председник,
Чедомир Недимовић - заменик и чланови Живко
Агбаба, Саша Илић и Душан Цигановић.
Након успешно завршених избора, Савети
ових месних заједница настављају са извршавањем
редовних активности.
Г.Р.

Јавне набавке за 2014. годину

ПРОЈЕКАТ ЗА БАЊСКО - РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
Усвојени 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.
Ове године одобрена је набавка добара у
укупном износу од 11.775.818,87 динара, за
канцеларијски
материјал,
нафтне
деривате,
канцеларијски намештај, набавку тонера за ласерске
штампаче, траке за матичне штампаче и факс
филмове, доградњу комуникационе мреже, набавку
електричне енергије, набавка и уградња видео
надзора у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и
економско оснаживање избегличких породица.
Планом јавних набавки за 2014. годину
предвиђене и одобрене су и услуге у износу од
26.208.000,00 динара и то: зимско одржавање
путева, услуге превоза ученика основних и средњих
школа, услуга легализације софтвера, израда
главног пројекта истражно - експлоатационог
бунара топле воде у насељеном месту Пландиште,
третирање и прскање комараца, авио апликацијом и
са земље (улично), два третмана по свим насељеним
местима у општини Пландиште, израда главног
пројекта за построје за пречишћавање воде за пиће у
Пландишту, услуге одржавања компјутерске и
информатичке
опреме
(софтвер,
рачунари),
сузбијање амброзије у свим насељеним местима

општине Пландиште, пошумљавање и озелењавање
у Општини Пландиште.
Јавне набавке за радове у 2014. години
пројекта предвиђају укупно 51.132.256,60 динара. За
извршење
пројекта
за
рекултивацију
и
ревитализацију напуштеног површинског копа
опекарске глине на КО Велика Греда – Пландиште
за извршење пројекта за рекултивацију
и
ревитализацију напуштеног површинског копа
опекарске глине КО Велика Греда - Пландиште, за
реализацију пројекта појачаног одржавања паркинга
и пешачке стазе око кружне раскрснице у
Пландишту, за реализацију пројекта реконструкције
пропуста на каналу Купиник 1км и локална
саобраћајница Банатски Соколац – Милетићево,
радови на обележавању хоризонталне саобраћајне
сигнализације у Пландишту, инфраструктурно
опремање радне зоне „Запад“, Реализација главног
пројекта водоводне мреже и Реализација главног
пројекта канализационе мреже отпадних вода радне
зоне „Запад“, изградња „Парка из бајке“ уређење
зелене површине у центру Пландишта, реализација
радова на прилазу са паркинзима код Ламеле 5,
реконструкција коловоза у улици Војвођанска у
Пландишту, и пројекат појачаног оджавања
коловозне конструкције у улици Михајла Пупина,
од Првомајске до Војводе Путника у Пландишту.
Усвојен је и План набавки за 2014. годину на
који се закон не примењује од укупно 2.009.000,00
динара. Добијена је и Сагласност за Израду главног
пројекта за изградњу Бањско - рекреативног центра
на хидротермалном налазишту у Пландишту.
СТРАНА 3

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

ДОМАЋИНИ НАЈБОЉИ

У организацији ОШ "Доситеј Обрадовић" и
Спортског савеза у четвртак 13.02.2014. године у
Пландишту је одржано Окружно школско-спортско

такмичење у кошарци - пионирска конкуренција
(девојчице).
Учешће је узело 6 екипа нашег региона:
- ОШ "Бранко Радичевић" – Панчево
- ОШ "Доситеј Обрадовић" – Опово
- ОШ "Моша Пијаде" – Дебељача
- ОШ "Ђура Јакшић" – Ковин
- ОШ "Жарко Зрењанин" – Бела Црква и
- ОШ "Доситеј Обрадовић" – Пландиште
Највише успеха имала је екипа домаћина ОШ
"Доситеј Обрадовић" из Пландишта која је
убедљивим играма и победама више него заслужено
освојила прво место и на тај начин обезбедила
учешће на Међуокружном такмичењу које ће се
према календару одржати 06. марта у Београду.
Треба напоменути да је на овој спортској
манифестацији између осталих присуствовао и
Владимир Ристић координатор Савеза за школски
спорт јужнобанатског округа.
puggia

ТРАДИЦИОНАЛНА ЛОВНА МАНИФЕСТАЦИЈА

МАРГИТСКА ЛИСИЦА 2014.
Ловачка секција „Зец“ из Маргите и ове године је
организовала, традиционалну ловну манифестацију, 15 по реду,
лова на „Маргитску лисицу 2014.“
Ловци из Маргите и њихово руководство први су на
територији Јужног Баната осмислили и организовали лов на лисицу.
Већ у првом лову дошао је велики број ловаца не само са територије
општине Пландиште већ и из суседних општина па и шире.
Тако је било и ове, јубиларне године када је у лову на
маргитску лисицу учествовало преко 150 ловаца са територији
општине Пландиште, из свих суседних општина (Алибунара,
Вршца, Сечња), из Новог Сада, Црвенке, Београда. Ове године, у лову су устрељене 2 лисисце.
По речима председника ЛС „Зец“ Маргита, Виорела Згрђе, домаћини су били изузетно задовољни
одзивом ловаца за учешће у лову. Ипак, као најуспешнију годину још увек спомињу 2003. годину када је у
Лову на лисицу устрељено 26 лисица, што је рекорд који још ниједан Лов на лисисцу није успео да достигне.
Организатори традиционалане ловне манифестације Маргитска лисисца надају се да ће наредна
година бити боља од ове и очекују да, као и до сада, одзив ловаца буде добар.
Р.Г.

XVII традиционални

Ковин, 17.фебруар

ИЗБОР СПОРТИСТЕ ЈУЖНОГ БАНАТА
Овогодишњи град домаћин, седамнаестог традиционалног Избора спортисте јужног Баната био је
Ковин. На овој манифестацији у организацији Спортског савеза општине Ковин доминирали су панчевци и
вршчани.
Карате клуб “Динамо” Панчево и ЖКК “Вршац” изабрани су за најбоље сениорске екипе у
мушкој односно женској конкуренцији, најбољи спортиста је аутомобилиста Душан Борковић док је
чланица Теквондо клуба “Еурошпед” из Вршца Дајана Перишић најбоља спортисткиња за 2013. годину.
Овом приликом награђене су млада каратисткиња Јелена Јовановић и кошаркашица Маја
Боројевић као спортске наде општине Пландиште. Специјално признање за унапређење и развој спорта
добио је председник Фудбалског савеза и ФК “Слога” Пландиште Милорад Стоилковски.
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