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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  
 

НОВА ПРАВА 

У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ  
  

 У раду последње, 20. седнице Скупштине 

општине Пландиште која је одржана данас (петак) 

26.09.2014. године, учествовало је 19 одборника. На 

седници којом је председавао председник, Раде 

Клашња, присуствовали су председник општине, 

Милан Селаковић, заменик председника, Ендре 

Сабо и посланик у Скупштини АПВ, Зоран 

Танасковић. 

 На дневном реду 20. седнице СО Пландиште 

било је укупно 10 тачака. Пре почетка седнице, 

одборници су минутом ћутања одали пошту 

преминулом члану Општинског већа, Лајошу 

Морицу. 
Одборници су на самом почетку седнице 

усвајали Записник са претходне седнице, а након 

тога разматрали Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету Општине Пландиште за 2014. годину за 

период јануар - јун 2014. године. Ова тачка је била 

информација и о њој одборници нису гласали. 

Трећа тачка била је Одлука о измени Одлуке 

о висини закупнине за пословни простор. Разлог за 

доношење ове Одлуке је препорука Ревизорског 

тима, који је извршио екстерну ревизију пословања 

буџета Општине за 2013. годину (наставак на стр.2.) 

ЗВАНИЧНА ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ БАНЛОК  

ДВЕ ОПШТИНЕ СПРЕМНЕ НА САРАДЊУ  
 

 Делегација општине Банлок из Румуније предвођена председником, Корнелом Тоца, у чијем 

саставу је било и 11 одборника, званично је посетила општину Пландиште на позив функционера наше 

Општине.  Већ извесно време, општина Пландиште показује иницијативу и интересовање за сарадњу са 

општином Банлок из Румуније са којој се граничимо у 

дужини од 14 километара.  

Представнике општине Банлок примили су 

председник општине Пландиште, Милан Селаковић и 

председник СО Пландиште, Раде Клашња са 

сарадницима. Званичном сусрету двеју комшијских 

општина из Србије и Румуније присуствовао је и 

комадир Пограничне полиције, Горан Рашковић и 

комадир ПС Пландиште, Бранислав Ајдарић Жеља 

руководстава Општине јесте да у догледо време отвори 

један малогранични прелаз са суседном Румунијом. 

Процењено је да би најбоља локација била Милетићево

-Партош. 

 На заједничком састанку, прво сус е општине у 

краћим цртама упознавале а затим се конкретно 

разговарало о идеји малограничног прелаза коју су 

представници општине Банкок у потпуности и са 

задвољством прихватили. Разговарало се и о зконској 

регулативи која регулишеw ову област и заједнички се 

констатовало да су обе општине заинтересоване за отварање малограничног прелаза и побољшање путне 

инфраструктуре, као и о начину обезбедјивања средстава за реализацију идеја. Представници општина 

Пландиште И Банлок изразили су жељу да се успостави сарадња И у другим областима, привреди, спорту, 

култури И да се за заједно раде пројекти из програма прекограничне сарадње Румунија - Србија.  

 Након тога , домаћини су  госте одвели у Милетићево, до сам границе , на једно од могућих места 

где би могао да буде малогранични прелаз. Закључак сусрета је биода и румунска страна обидје своју 

границу и провери где би најједноставније било отварање прелаза. Договорено је да следећи сусрет двеју 

општина буде у Банколку, за  месец дана. У Милетићеву су били И представници партерске општине Дета, 

Петре Роман, председник и координатор на пројектима, Иоан Иован.                Г.Р. 
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У ЈКП “ПОЛЕТ“ 

ПЛАНДИШТЕ  

 

ПРОСЛАВА  

   ЈУБИЛЕЈА  

 

Јавно комунално 

п р е д у з е ћ е  „ П о л е т “ 

Пландиште је 1.октобра ове године обележило Дан 

оснивања, и велики јубилеј, 40 година оснивања и 

успешног рада. Јубилеј и годишњица фирме 

обележена је заједничким дружењем запослених, 

пензионера и других гостију међу којим су били и 

представници Општине, председник, Милан 

Селаковић, председник СО Пландиште, Раде 

Клашња, заменик председника, Ендре Сабо, 2 

посланика у Скупштини АПВ, Зоран Танасковић 

и Игор Салак као и представници фирми истог и 

сличног профила из Алибунара и Житишта, 

оближњих општина. 

Директор предузећа, Владимир Кисељев је, 

проздрављајући присутне позвао раднике да и у 

будућем период дају свој допринос радом, енергијом 

и пожртвовањем како би заједнички остварили боље 

резултате. Директор је том приликом рекао да ће ЈКП 

“Полет” и у будућности бити поуздан партнер свим 

грађанима, правним лицима и институцијама и 

трудиће се да својим радом допринесе да Општина 

Пландиште буде лепше место за живот.        Г.Р. 

ПРОСЛАВА ДАНА ДОМА У СТАРОМ ЛЕЦУ 

ЗАБАВНО ЗА КОРИСНИКЕ   
 Дом за 

душевно оболела 

лица „1. Октобар“ 

Стари Лец је и 

о в е  г о д и н е 

прославио дан 

оснивања и датум 

чије име носи. 

Пре 58 година је у 

Старом Лецу почео са радом Дом за душевно 

оболела лица. Ове године Дом три дана прославља 

свој Дан. По речима директорице, др Мирјане 

Вуковић, све је у знаку корисника. Захваљујући и уз 

велику помоћ стручних радника, прослава је 

протекла кроз активности са корисницима. Стана 

Кљајић, социјални радник у вези са ангажовањем и 

учешћем корисника каже да су показали велики 

степен ангажованости, интелигенције и знања. Први 

дан прославе био је у знаку поезије где су корисници 

читали своје песме и песме познатих песника и у 

знаку квиза знања. Други дан је био креативан када 

се организовало такмичење у пет дисциплина као 

што је плес, ношење лоптице  кашиком. Трећи дан је 

био спортски, корисници су се такмичили у малом 

фудбалу, кошарци, одбојци и рукомету. Домаћини 

су дочекали госте, екипе корисника из Јабуке, 

Сремчице и Бечеја,установа са којима иначе имају 

изузетно добру сарадњу.       Г.Р 

 да се укине одредба о одлуци, којом је утврђено да се вредност закупнине за објекте у власништву 
Општине, може умањити за 25% од утврђене цене када се закупнина уплати унапред за 6 месеци, речено је  
у вези са овом тачком.  
 Одборници су на данашњој седници СО разматрали и Предлог Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште које су, по речима известиоца, 
једна од активности пројекта “Мапирање социјално угроженог становништва  и промоција радне активације 
угроженог становништва на локалном нивоу”. 
 Пета тачка дневно реда био је Предлог Решења о давању сагласности на измене и допуне Статута 
Историјског архива Бела Црква, који је усвојен једногласно. Одборници су расправљали и о Предлогу 
Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа 
“Полет” Пландиште, којом се мења члан 22. Статута и поред већ постојећих делатности предузећа, додају 
се нове и то: гајење садног материјала, гајење шума и остале шумске делатности и сеча дрвећа. Шеста тачка 
била је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Јавног комуналног предузећа “Полет” Пландиште 
о промени цена комуналних услуга које се односе на контејнере следећих запремина 1,1 м3 , приликом 
сваког пражњења контејнера, цена са ПДВ-ом је 1.012,00 динара, 5,5 м3 цена са ПДВ-ом 4.411,00 динара и 
за контејнер запремине 7 м3 цена са ПДВ-ом 5.1099,22 динара. Одборницу су на последњој седници 
разматрали и Предлог Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, 
уређења  и коришћења пољопривредног земљишта, у саставу Зоран Мајкић, председник и чланови: 

Љиљана Куневски, Илија Селаковић, 
Драгослав Аврамовић, Влатко Златковић, 
Драгана Марковић и Милош Манојловић. 
 Претпоследња тачка била је Предлог 
Решења о разрешењу члана Школског 
одбора Основне школе “Јован Стерија 
Поповић” из Велике Греде. Из Школског 
одбора разрешена је Јасмина Родић 
Чоловић која је у међувремену изабрана за 
директора исте школе. И ова тачка усвојена 
је једногласно. Последња тачка дневног реда 
била су Одборничка питања. 
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Активности пољочуварске службе  

МАЊЕ КРАЂА У АТАРУ 

Од прошле године и општина Пландиште 
има Пољочуварску службу. Учестале крађе усева са 
поља, нелегална сеча дрва, и узурпирање 
пољопривредног земљишта биле су више него добар 
разлог да се интензивно размишља о оснивању ове 
службе. Када су се стекли услови, Општина је 
ангажовала пољочуваре који интензивно, до касне 
јесени обилази атар и надгледа да не буде било 
каквих непријатности. 

У општинском атару, више од 33000 ха 
земљишта пази укупно 9 пољочувара. По речима 
Радована Рокнића, координатора Пољочуварске 
службе, потребан је већи број пољочувара да би 
атар био покривен у потпуности. И у овом броју, 
ефекти рада Пољочуварске службе су велики. 
Статистика Пољочуватске службе али и власника 
башти и њива говори да је ове године, значајно 
смањен број крађа усева и пољопривредних 
производа. 

Редовним обиласком општинског атара 
пољочувари су упознали скоро сваки хектар, знају 
ко је власник или закупац земље, и да ли се легално 
или нелегално ради. Тако је откривено 19 ха 
узурпираног државног земљишта засејаног 

сунцокретом у КО Стари Лец. Пољочувари су брзо 
реаговали и пријавили случај надлежним органима. 
Захваљујући пољочуварима, на овогодишњој 
лицитацији нашло се 300 ха које је извесно време 
било узурпирано. Запослени пољочувари су свеома 
поноси на све што су урадили. 

На прагу грејне сезоне, и функциионери 
Општине и Пљочуварска служба моле грађане да не 
секу бесправно дрва и стабла јер ће бити 
санкционисани. Такође моле да се више рачуна 
поведе о проходности каналске мреже, да се не 
бацају остаци утрошених артикала у канал. 
Пољочувари упућују апел и моле грађане да своје 
активности усмере за реализацију колектовног не 
појединачног, личног добра и наводе пример 
проласка тешког трактора неким путем који након 
тога бива тотално уништен, тешко или скоро 
потпуно неупотребљив за лакше машине или сече 
једног стабла и уништавања ветрозаштитног појаса. 

По речима председника Општине и 
председника СО Пландиште, веома су задовољни 
ефектима Пољочуварке службе и похвалама које 
стижу са терена.    
             Г.Р. 

У Пландишту одржана радионица за четири општине 

ОБУКА ЗА ПРОГРАМСКО БУЏЕТИРАЊЕ 
  
Општина Пландиште је била једна од 9 општина у 
којим су се ових дана одвијале обуке и радионице на 
територији Војводине у оквиру пројекта 
„Унапређење локалних и регионалних јавних 
политика од стратешког плана до програмског 
буџетирања“. Овај пројекат спроводи Покрајински 
секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу заједно са Српским менаџмент центром 
(СМЦ) у циљу подршке јединицама локлане 
самоуправе у успостављању везе стратешких, о 

перативних и других планова са програмским буџетом. Предавачи на овим радионицама су професори 
Факултета организационих наука у Београду. На радионици је била и Јелена Радаковић, помоћник 
Покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локлану самоуправу. У Пландишту је једнодневна 
радионица успешно одржана за представнике четири општине,  Пландиште, Вршац, Белу Цркву и Алибунар. 
Пројектом је предвиђено да, након одслушаних радионица, представници локланих самоуправа сачине 
предлоге програма и пројеката које планирају да реализују у периоду 2015-2017. година.   
 У вези са нови начином планирања буџета, председник општине, Милан Селаковић је рекао да је 
програмско буџетирање обавезно по Закону и да ће се примењивати од следеће године и да у почетку 
сигурно неће бити лако.                                 Г.Р. 

НА ПУТУ БАНАТСКИ СОКОЛАЦ-МИЛЕТИЋЕВО 

РЕКОНСТРУКЦИЈА МОСТА  
  
 На локалном путу Банатски Соколц-
Милетићево, већ трећу недељу екипа радника 
интензивно ради на реконструкцији моста. То су 
радници фирме Три омега инжењеринг из Београда 
која је добила посао на расписаном тендеру за радове 
на реконструкцији моста. 
 Због оштећења моста које је настало 
дугогодишњим коришћењем и опасности за учеснике 
у саобраћају, посебно за бициклисте и мотоциклисте 
али и све остале, Општина Пландиште је одлучила да 
се приоритетно ради реконструкција моста на путу 

Б.Соколац - Милетићево. 
 Радови на мосту су почели у другој недељи 
септембра и по речима Арсена Прибића, инжењера 
„Три омега ижењеринга“ који је од првог дана са 
радницима на градилишту, до краја октобра би 
требало да се заврше. Долазе кишни дани и 
алтернативни прелаз није предвиђен за дуже 
коришћење, посебно због чињенице да свакодневно 
ту пролзе тешке машине, комбајни, трактори са 
приколицама. 
 Председник општине, Милан Селаковић је у 
вези са радовима на реконструкцији моста рекао да су 
више од 3 милиона динара и да је Општина 
Пландиште обезбедила новац.          Г.Р.  



ОСВАЈАЧИ ОПШТИНСКОГ КУПА 

ФК "ХАЈДУЧИЦА"  

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 03. октобар 2014, Година 2. Број 18. 

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

ШАХОВСКИ ТУРНИР  „СВЕТИ РАФАИЛО БАНАТСКИ“- ПЛАНДИШТЕ 2014 

ТРАДИЦИОНАЛНА СПОРТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА 
 

 У организацји ШК “Слога” Пландиште, Спортског савеза Општине и Општине Пландиште., у 

просторијама КОЦ-а “ Вук Караџић” , одржан је традиционални Шаховски турнир на којем је учествовало 30 

шахиста из Вршца, Ковачице, Сечња, Алибунара, Банатског Карловца, Ритишева, Хајдучице, Маргите и 

Пландишта. Играо се убрзани шах у 13 кола.  

 Након одиграних партија, прво место је освојио Фиде мајстор, 

Бошко Ђонин,  друго, МК Милан Поповић из Бан.Карловца, треће,  

МК Душан Петровић из Пландишта, четврто, ФМ Милорад Капелам 

из Вршца, пето, МК. Радован Јанићијевски из Пландишта, шесто, МК 

Душан Јовановић из Вршца, седмо,  МК Раде Тица из Сечња и осмо 

место, МК Пау Војна из Ритишева. 

 Најбоље пласирана шахискиња била је Марија Станимировић из 

Алибунара, а судија Турнира, Зоран Станимировић, такође из  

Алибунара. Од домаћих играча најбоље пласирани су били: Небојша 

Медић, Радивој Милуновић и Емануел Пасула. 

 Организатори су ове године обезбедили укупно 12 новчаних 

награда. Три првопласирана, добили су и пехаре.     

        Р.Милунић 

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР  

СЕПТЕМБАР 
 

ФУДБАЛ 

Војвођанска лига - Банат  

Пландиште, 11.10.2014.   15:00  

ФК Слога – Раднички (Сутјеска) 

Пландиште, 18.10.2014.   15:00  

ФК Слога – Црвена Звезда (Руско Село) 

Прва ЈБПФ лига  

Хајдучица, 12.10.2014.   15:00  

ФК Хајдучица – Слога (Банатско Ново Село) 

Хајдучица, 26.10.2014.   14:00  

ФК Хајдучица – Омладинац (Делиблато) 
 

КОШАРКА 

Квалитетна лига (кадеткиње) 

Пландиште, 05.10.2014.   18:00  

Слога – Крис Крос (Панчево) 

 Ф у д б а л е р и 

Хајдучице освајачи су 

Купа на територији 

општине Пландиште. 

 У овогодишњем 

Куп такмичењу учешће је 

узело пет  клубова: 

С о л у н а ц  ( Б а н а т с к и 

Соколац), Наша Крајина 

(Купиник) Хајдучица 

(Хајдучица), Гај (Велики 

Гај) и Слога (Маргита).  

 Улогу изразитог 

фаворита, након добијене 

утакмице првог кола службеним резултатом 3:0 против екипе из Великог Гаја, хајдучички жуто-црни 

потврђују већ у полуфиналу победом над екипом из Маргите резултатом 2:1. 

 Финална утакмица између Наше Крајине и Хајдучице, због лошег стања терена, није по традицији 

одиграна у Пландишту већ у Купинику а у изузетно лепом амбијенту резултатом 3:0 славио је бољи тим. 

 Признања финалистима као и пехар капитену победничке екипе уручио је председник Фудбалског 

савеза општине Пландиште Милорад Стоилковски.       puggia 


