
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Б Р О Ј  9 .  Г О Д И Н А  I I ,  1 4 .  М А Р Т  2 0 1 4 .  

 „Све ће ти опростити  само не успех“, каже народна изрека. 

 За разлику од неких политика које су неконтролисано задуживале општину Пландиште са никада 

завршеним пословима (зграда у центру Пландишта која се гради десет година) и два пута плаћеним 

радовима. ова власт је у обавези да враћа дугове. Ви, грађани Пландишта задужени сте скоро 360 милиона 

динара. Дуг за канализацију је преко 240 милиона, асфалтирање улица 40 милиона, канализација у Великој 

Греди преко 20 милиона, а мост у Маргити 57 милиона. Дугове ћемо враћати у наредних две до три године. 

Надамо се да неће утицати на развојне активности у општини, јер је општина недавно закључила судска 

поравнања за канализацију и асфалтирање улица у 24 месечне рате.  Истичемо да су сви дугови  настали у 

периоду 2007, 2009, 2010 и 2011. године. Нажалост, мост у Маргити, канализација у Великој Греди немају 

грађавинске дозволе односно  употребне дозволе као ни документацију за спроведене јавне набавке. 

 Све у свему финансијским незанањем или свезнањем општина Пландиште је бачена на колена. Но, 

руководство општине заједно са младим стручњацима, је успело да стабилизује буџет, настави са започетим 

капиталним пројектима, отварањем нових радних места. Невероватно је да постоје докази да је бивша власт 

спречила пријем нових стручњака у општинској управи, дипл.правника, инжењера, дипл.економиста, преко 

Министарства финансија у време мандата госп. Динкића, и ако је познато да управа десет година није 

примила дипл.правника. 

 Све ово је сујета једног човека. Поверење бирача заслужује се ако знате како народ живи а не 

расипањем општинског новца и приватизовањем имовине општине - Шкоде супер Б.                     М.С. 

АКТУЕЛНО ... АКТУЕЛНО ... АКТУЕЛНО ... АКТУЕЛНО ... АКТУЕЛНО ... АКТУЕЛНО... АКТУЕЛНО ...  

„Коме смета рад младих и коме сметају успеси локалне самоуправе?“ 

Од јануара ове године, Општина Пландиште ће на 

основу судских поравања до краја године,  на име 

дугова које је наследила, извођачима радова исплати 

петину буџета односно 96 милиона динара. Судским 

поравнањем са фирмом „СТРАБАГ“ Панчево, 

Општина је почела, у 12 једнаких месечних рата да 

оплаћује дуг за изведене радове на локалним 

путевима, у периоду 2011 - 2012. година, у 

вредности од 40 милиона динара, што је на 

месечномм нивоу 3,5 милиона динара. Од фебруара 

тече и судско поравнање и са фирмом Градитељ 

НС из Новог Сада која је радила на изради 

канализације у три насељена места у Општини, у 

Пландишту, Хадучици и Великој Греди. Градитељ 

НС уважава чињеницу да општина Пландиште нију 

у могућности да једнократно измири дуг у износу од 

200 милиона динара. Зато је био сагласан да се 

закључи судско правнање и да Општина исплати 

наслеђени дуг у 48 једнаких рата.  У вези са 

дуговањем према Градитељу НС, председник 

општине Пландиште, Милан Селаковић каже да 

Општина као наручилац послова нема оригиналну 

документацију на основу које је изабран извођач 

радова а да извођач има само документацију о 

изведеним радовима на територији општине 

Пландиште. Због пробијања буџетских ставки, без 

одлуке Суда, Општина није могла да плаћа 

остаљени дуг из 2011 - 2012. године. Ова година ће 

за све буџетске кориснике бити изузетно тешка, 

узимајући у обзир и 57 милиона колико је Општини 

скинуто на име дуговања за мост преко реке 

Моравице у Маргити. Очекујемо мало олакшање у 

2015. години, рекао је председник Општине, Милан 

Селковић у вези са ова два судска поравнања. 

Председник Селаковић уједно захваљује извођачима 

радова на разумевању и стрпљењу за општину 

Пландиште која је у тешким финансијским и 

папиролошким проблемима. 

Општину чека тешка година    

СУДСКА ПОРАВНАЊА ЗА ДВА ДУГА  
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 У Пландишту 

сумњају да се 

претходна општинска 

власт решила спорних 

докумената о 

тендерима и јавним 

набавкама. Реч је о 

локалним пројектима, 

за које су рачуни већ 

почели да стижу 

НЕЗАПАМЋЕНИ 

скандал у Пландишту, 

јужнобанатској 

општини која се убраја 

у најсиромашније у 

Србији. Део општинске 

документације, која је 

нестала средином 2012. 

године, непосредно 

после локалних избора, 

ових дана је пронађен у 

каналу код села 

Хајдучица, на 

петнаестак километара 

од Пландишта. До сада 

је из овог плитког водотока извађено око двадесет 

докумената о тендерима и јавним набавкама из 

периода из 2011. и 2012. године, а претпоставља се 

да је и остатак ових важних папира завршио у 

поменутом каналу. 

 Ко је, када и зашто починио ово кривично 

дело засада се само нагађа. Док полиција тражи 

кривце и не жели да се оглашава, челници 

општине сумњају да су починиоци из редова 

претходне власти, с обзиром на то да је реч о 

документацији за пројекте који су тада започети. 

 - Да ти документи недостају увидели смо 

тек када су почели да нам стижу рачуни на 

наплату за разне локалне пројекте, а ми нисмо 

имали на основу чега да их платимо. Зато смо 

више пута од наших претходника јавно тражили да 

нам кажу где су документи, али нисмо добијали 

одговор - објашњава Раде Клашња, председник СО 

Пландиште. 

 Средином прошле године, овај случај су 

почели да „чешљају“ и надлежни органи. 

Председник каже да је тада један од радника 

општинске управе полицији признао да је по 

налогу бившег председника општине из зграде 

општине изнео неке документе, који су била 

умотани у новине, али да није знао о чему је реч. 

Међутим, остаје нејасно зашто су баш сада ти 

папири испливали на површину. 

 - Истражитељи су се више ангажовали око 

случаја, па су се починиоци вероватно уплашили и 

хтели да униште доказе, али нам није јасно зашто 

су то учинили баш бацањем у воду, када постоје и 

ефикаснији начини да се то уради - каже Горан 

Микулић, један од главних актера вађења 

документације из канала. 

 Ова афера је сиромашној општини 

Пландиште, чији је годишњи буџет нешто више од 

400 милиона динара, нанела велике финансијске 

проблеме. 

 - Због непостојања документације, 

изгубили смо неколико вишемилионских судских 

спорова, које су против нас поднели извођачи 

радова. Међутим, искључиво захваљујући њиховој 

доброј вољи, нисмо морали да платимо и приспеле 

камате, што нам је уштедело четвртину буџетских 

средстава - истиче Милан Селаковић, председник 

општине Пландиште, истичући да се нада да ће 

полиција брзо решити ово кривично дело.  

САУЧЕСНИЦИ? 

 За несталу документацију била је задужена 

Нада Лунц, која је радила као секретар СО 

Пландиште до јуна 2012. године, када је дошло до 

примопредаје власти, док је на пријему и 

архивирању предмета радила референт Марина 

Коцић. Како незванично сазнајемо, Коцићева је 

рекла да су јој тадашњи надређени тражили спорне 

документе и да су их вратили без свих папира. 
         Ј. ЈОВАНОВИЋ (Новости) 

 

(текст преузет са web сајта компаније НОВОСТИ) 

Спорне уговоре бацили у канал 
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Општинско веће општине Пландиште одлучило је 

да најбољим студентима високошколских установа 

чији је оснивач Република Србија а који су постигли 

просечну оцену најмање 9,00, доделе новчане 

награде у висини од 25.000,00 динара. Традиција 

награђивања најбољих студената у општини 

Пландиште се наставља. Ових дана затворен је 

конкурс за доделу награда најбољим студентима. Од 

десет пријављених, девет студената је испунило 

услове конкурса, и то: Миљана Кравић из Велике 

Греде, студент треће године Стоматолошког 

факултета (9,63), Јелена Родић из Велике Греде, 

студент прве године Мастер студија Технолошког 

факултета - фармацеутско инжењерство (9,43), 

Небојша Максимовић из Велике Греде, студент 

друге године Факултета техничких наука, 

поштански саобраћај и телекомуникација (9,42), 

Никола Митровски из Пландишта, студент прве 

године Мастер студија Академије уметности – 

сликарство (9,41), Марија Гутеша из Пландишта, 

студент прве године Мастер студија Филозофског 

факултета – психологија (9,33), Ивана Пејовић из 

Маргите, студент друге године Економског 

факултета - европска економија и бизнис (9,33), 

Гордана Дивљаков из Пландишта, студент прве 

године Мастер студија Природно математичког 

факултета - примењена математика (9,20), Млађана 

Поповић из Велике Греде, студент прве године 

Мастер студија Академије уметности - сликарство 

(9,20) и Тасевски Немања из Пландишта, студент 

треће године Медицинског факултета (9,00). 

                                                                                   Г.Р. 

НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА НОВЧАНА НАГРАДА 

Традиција се наставља 

 Последња, 17. седница Скупштине Општине 

Пландиште којом је председавао Раде Клашња, 

председник Скупштине, одржана је крајем прошлог 

месеца. Након усвајања дневног реда са 13 тачака, 

председник Скупштине је обавестио одборнике да 

су пре почетка седнице 

одборницама ове Скупштине 

достављени закључци Женске 

п а р л а м е н т а р н е  м р е ж е 

Скупштине АП Војводине са 

трибина „Заједно против 

насиља над женама“ и 

Округлог стола „Заједно у 

борби против рака грлића 

м а т е р и ц е “ .  З а т и м  с е 

одборницима обратио Милан 

Селаковић,  председник 

Општине и обавестио их, да 

је напустио Демократску 

странку и да је постао члан 

Српске напредне странке. 

 Н а к о н  у с в а ј а њ а 

записника са 2. свечане 

седнице и 16. седнице 

С к у п ш т и н е  О п ш т и н е 

Пландиште, одборници су 

донели Одлуку о вршењу 

екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета Општине 

Пландиште за 2013. годину. 

З а т и м  с у  о д б о р н и ц и 

разматрали и донели решења о давању сагласности 

на План и програм рада Дома здравља „1. октобар“ 

Пландиште за 2014. годину, Наративни и 

Финансијски извештај о раду Центра за социјални 

рад у Пландишту за 2013. годину, Програм рада 

Центра за социјални рад у Општини Пландиште за 

2014. годину, Програм рада и Финансијски план 

Културно - образовног центра „Вук Караџић“ 

Пландиште за 2014. годину, Извештај о раду 

Народне библиотеке Пландиште са финансијским 

извештајем за 2013. годину, 

Програм рада  Народне 

библиотеке Пландиште за 

2014. годину и Основе 

програмских активности, 

календар активности и 

финансијски плана Црвеног 

крста Пландиште за 2014. 

годину. 

 У даљем току седнице 

донета су решења о разрешењу 

М и л а н а  М у д р и ћ а  и з 

Марковићева, као члана и 

Ненада Џодана из Велике 

Греде, као заменика члана 

Општинске изборне комисије 

Општине Пландиште у 

сталном саставу, о именовању 

Милана Ракића из Пландишта, 

за члана и Александра 

Величковског из Пландишта, 

за заменика члана Општинске 

изборне комисије Општине 

Пландиште у сталном саставу, 

као и о разрешењу члана 

Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа “Полет” Пландиште, Драгана 

Костадиновског, дипл. правника из Вршца. 

На овој седници нису постављана одборничка 

питања.                                                                     

          З.К. 

Последња седница СО Пландиште 
             ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА  

ТРИ ПОНУДЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 
 СО Пландиште је на последњој 

седници донела Одлуку да за екстерну 

ревијзију Завршног рачунна буџета 

општине Пландиште може бити 

ангажовано друго лице, односно 

организација, на основу сагласности 

коју је дала Државна ревизорска 

институција а по основу захтева који је, 

почетком фебруара,  упутила Општина 

Пландиште. 

 Одлука је објављена и у 

Службеном листу након чега следи  

набака на коју се не примењује Закон о 

јавним набавкама, што значи да се не 

расписује тендер већ треба прибавити 

три понуде. Комисија , након тога, бира 

најповољнијег понуђача који ће 

одрадити екстерну ревизију завршног 

рачуна Буџета општине Пландиште. По 

речима стручног сарадника за послове 

јавних набавки у Опшштини, Бранке 

Пантић, ових дана, очекује се завршетак 

и ове набавке.                                       Г.Р. 
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Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 14. март 2014, Година 2. Број 9. 

Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

 У Пландишту је почетком календарске 

године настављена традиција одржавања турнира у 

малом фудбалу. Након Божићног и Светосавског 

"Турнир ветерана и заборављених асова" је постао 

део ланца турнира у организацији Фудбалског савеза 

општине Пландиште. 

 Солидно попуњене трибине и присуство 

преко 80 бивших играча, мајстора игре на 

"петопарцу" наговештавали су лепу спортску 

приредбу.  

 На VI традиционалном турниру ветерана 

учешће је узело 9 екипа: "Наша Крајина" (Купиник), 

"Граничар" (Милетићево), Дом "1. Октобар" (Стари 

Лец), "Гај" (Велики Гај), ВДП "Јужни 

Банат" (Вршац), "Рекреативац" (Вршац), 

"Ловац" (Вршац), "Опатица" (Опатица) и "Спортски 

савез Пландиште".  

 Квалитет игре је 

био на завидном нивоу 

првенствено из разлога 

што су тимови врло 

озбиљно схватили ово 

такмичење. То је само 

још један доказ да је 

мали фудбал спорт којим 

се може бавити свако и у 

коме премоћ доносе 

брза, атрактивна и 

интелигентна игра. 

 Победник 

Турнира је Граничар а 

најуспешнијој екипи 

пехар у трајно 

власништво уручио је у 

име организатора 

преседник ФСО 

Пландиште Милорад Стоилковски.  

 - Користим ову прилику да се пре свега 

захвалим учесницима, ОШ "Доситеј Обрадовић" и 

КОЦ "Вук Караџић" из Пландишта, судијама као и 

свима који су на било који начин омогућили да по 

шести пут реализујем своју идеју. Искрено се надам 

да ћемо и у будућности наставити добру сарадњу а 

као што сам и најавио претходне године 

овогодишњи турнир је учешћем екипе из Румуније 

прерастао оквире нашег региона. 

 За госте из Румуније са којима се екипа 

ветерана Фудбалског савеза општине Пландиште 

упознала на једном сличном турниру, јесенас у 

Опатици, организатори су припремили захвалницу и 

плакету у знак захвалности за почетак за учешће и 

као залог за будуће пријатељство. Захвалницу је 

примио капитен екипе а плакету председник 

општине Дета, Петру Роман. Председник општине 

Дета је захвалио на дочеку и добро организованом 

турниру и рекао да је сарадња двеју општина 

започела захваљујући пројекту прекограничне 

сарадње.  

 Након званичног дела уследило је неизбежно 

"треће полувреме". Уз добар залогај, пиће и музику 

стари асови радо су се присећали дана када се 

фудбал углавном играо из задовољства. 

 У периоду када нема пуно спортских 

дешавања овај турнир представља право освежење за 

све поклонике спорта а нарочито љубитеље 

најважније споредне ствари на свету.  

                                                                                puggia 

„ГРАНИЧАР“ НАЈУСПЕШНИЈИ  

VI традиционални турнир "Ветерана и забораљених асова"  


