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22. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА  
 На дневном реду 

последње, 22. седнице СО 

тачака којом је председавао 

председник СО, Раде 

Клашња, било је укупно 

16 тачака. У раду седнице  

учествовао је 21 одборник. 

 Након усвајања 

предложеног дневног реда, одборници су гласали за усвајање Записника 

са 21. седнице. Уследило је разматрање Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету Општине Пландиште за 2014. годину у периоду јануар - 

септембар 2014. године који је редован извештај о коришћењу буџетских 

средстава. Одборници су усвојили Други допунски буџет. Известилац по 

овој тачки је рекао да планирани Буџет за 2014. годину иде надоле и да се 

износ од 448.171.000,00 динара замењује за 431.920.069,54 динара, што 

значи да су планирана средства Првим ребалансом умањена за 

16.251.000,00 динара. Одборници су усвојили и Одлуку о одређивању 

висине накнаде за установљење права службености на грађевинском 

земљишту у јавној својини Општине Пландиште која се тиче остваривања 

права локалне самоуправе на изворне приходе од давања у закуп, односно 

давања на коришћење непокретности  и покретних ствари на њеној 

територији. На последњој седници СО Пландиште, одређен је и доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих 

ван здравствене установе и издавање потврде о смрти. Након тога пред 

одборнике се нашло неколико тачака са разрешењима и именовањима. 

Тако је, након разрешења бившег члана, за новог члана Савета за 

међунационалне 

односе Општине 

Пландиште изабран 

Роберт Мориц из 

Јерменовца а након 

разрешења 

досадашњег директора 

Дома здравља др 

Јосифа Мусте, због 

одласка у пензију, за 

в.д. директора Дома 

здравља ”1. Oктобар” 

Пландиште, 

именована је др Марија Марковић.  Досадашња 

директорица Центра за социјални рад Пландиште, 

Ђурђевка Тафра је, након разрешења са места в.д. 

директора, поново изабрана за  директора Центра за 

социјални рад Пландиште. Због истека мандата, 

разрешени су а затим и именовани нови чланови 

Школских одбора  ОШ “Јован Стерија Поповић” 

Велика Греда и ОШ “Јован Јовановић Змај” 

Хајдучица.                   Г.Р.  

Канализација у Пландишту  

ПРОВЕРА 

ПРАВОГ СТАЊА 

 Председник општине 
Пландиште, Милан 
Селаковић је у више наврата 
изјавио да је жеља Локане 
власти да настави са радовима 
на канлизацији у Пландишту 
али, да би пре тога требало да 
се утврди стање у којем се 
налази, шта је и колико 
урађено на мрежи, односно 
шахтовима и прикључцима. 
Након консултација са 
пројектантом канализације и 
Надзорним органом, 
општинске стручне службе су 
почеле са провером сваког 
шахта односно кућог 
прикључка. У протеклих 
десетак дана обишли су све 
објекте и констатовали 
изграђеност кућних 
прикључака. Следи извештај 
на основу којег би требало да 
се одлуче следећи кораци у 
вези са завршетком 
канализације у Пландишту. 
Председник Општине је у 
вези са тим рекао да је 
пројектант проценио да ће за 
завршетак радова бити 
потребно око 40 милиона 
динара. Кад све буде 
завршено, свако домаћинство 
ће се прикључити на мрежу. 
Прикључак ће се плаћати у 
ратама ЈКП „Полет“ 
Пландиште.             Г.Р. 

КОМЕНТАР ПРЕДСЕДНИКА  

РАЦИОНАЛНО ТРОШЕЊЕ 

НОВЦА 
 У оквиру дискусије о Другом 
ребалансу буџета, председник Општине, 
Милан Селаковић, рекао је да је Општина 
морала пројектовати буџет за 2014. годину 
увећан за 38 милиона због дефицита буџета 
у 2013. години који је настао због плаћања 
судског извршења за изградњу моста код 
Маргите (око 60 милиона), а који се морао 
покрити у овој години из сопствених 
средстава или средстава Покрајине односно 
Републике. 

Општина Пландиште је ову годину 
финансијски "преживела" захваљујући 
средставима од пројеката и рационалним 
трошењем средстава у 2014. години. 

Председник је најавио, и у 2015 
години плаћање раније преузетих судских 
обавеза у износу од 45 милиона динара. 
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УДРУЖЕЊЕ УГОСТИТЕЉА ОПШТИНЕ  

   РЕВИЈА СЛАВСКИХ КОЛАЧА 

 И ове године је Општина донела одлуку да настави да помаже студенте. Након расписаног конкурса 

у договорених услова, за материјану помоћ у школској 2014/2015. години пријавило се преко 130 студената. 

Комисија је након провере сваког захтева објавила и списак стидената који испуњавају услове за доделу 

материјалне помоћ. Списак је, како се наглашава, прелиминарни јер постоји могућност жалбе за студенте 

који су одбијени. Рок за подношење жалби био је до четвртка 04.12.2014. године. Након тога, Комисија ће 

разматрати и одлучивати о пристиглим жалбама и тек након тога, биће објављен коначан списак студенат 

акоји испуњавајку услове за доделу материјалне помоћи, речено је у вези са овим Конкурсом.             Г.Р. 

ОПШТИНА НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ СТУДЕНТЕ  

ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК ЗА МАТЕРИЈАНУ ПОМОЋ 

 У организацији Удружења угоститеља 

општине Пландиште које се основало прошле 

године, у Пландишту је први пут је организована 

Ревија славских колача. У просторијама КОЦ-а „Вук 

Караџић“ Пландиште у присуству месног пароха, 

јереја Недељка Јанковића, чланица Удружења 

инвалида рада општине Пландиште и њихових 

гошћа, представница Месне организације инвалида 

рада из Јаношика и осталих гостију, председник 

Удружења угоститеља, Дане Цветићанин је 

захвалио свима који су уложили труд и допринели да 

Ревија славских колача у Пландишту буде успешно 

реализована. 

 Манифестација је предвидела да се 

присутнима обрати и месни парох, Недељко 

Јанковић који је говорио о симболици и значају 

славског колача без чега нема Славе код Срба, како 

је рекао. Дане Цветићанин је наговестио да би 

наредне године манифестација „Славски колач“ 

могла да добије такмичарски карактер. Ове године, 

на Ревији је било изложено 22 колача које су 

направиле вредне руке из Пландишта и Јаношика. 

Свима који су донели колач, организатор 

манифестације је уручио захвалнице.       Г.Р. 

 КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште је недавно 

организовао изузетно посећену промоцију књига 

познатог новинара, публицисте  а сада и писца, Вање 

Булића.  На промоцији је било преко 100 посетилаца 

који су пажљиво слушали Вању Булића док је 

говорио укратко о садржајима својих књига, што је 

било право изненадјење, како је тврдио Булић, чак и 

за веће средине попут Београда.  У последње време, 

како је Булић рекао,  његовим речима, његова штива 

су популарна и веома читана управо захваљујући 

стилу писања али и темама које су уско везане да 

српску веру и православље. О свакој књизи Булић је 

тако говорио да у публици није било човека који није 

пожелео да купи бар једну књигу.  

 Изузетна нарација аутора, број знатижељне публике да се на кратко дружи са познатим новинарем и 

публицистом учинили су да промоција књига Вање Булића буде једно изузетно успешно културно вече у 

Пландишту где се тражила књига више.  

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ“ВУК КАРАЏИЋ“  

ПРОМОЦИЈА КЊИГА ВАЊЕ БУЛИЋА 
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ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ОПШТИНИ БАНЛОК  

 МАЛОГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС 

 Након званичне посете представника 
општине Банлок из Румуније на челу са 
председником, Корнелом Тоца, који су крајем 
септембра посетили општину Пландиште на позив 
функционера наше Општине, ових дана 
представници општине Пландиште узвратили су 
посету првим комшијма из Румуније. 

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, пре свега због 
могућности за отварање малограничног прелаза. 

У саставу делегације општине Пландиште 
коју су предводили председник општине, Милан 
Селаковић и председник СО Пландиште, Раде 
Клашња, били су одборници, чланови Општинског 
већа и запослени радници Општинске управе. У 
Општини Банлок, у пријатељској атмосфери вођени 
су разговори са домаћинима и командиром 
пограничне полиције Дета, Ионом Бадућеану о 
могућности за отварање пограничног прелаза у 
месту Партош. Обе општине су вољне и виде у 
отварању прелаза велику шансу за развој привредне 
сарадњу семенске робе и пољопривредних 

производа. Закључак званичног дела разговора је био 
да румунски партнери, представници општине 
Банлок пренесу вишим инстанцама, Жупанији 
Тимиш и представницима Владе жељу да се отвори 
малогранични прелаз на месту Партош - 
Милетићево. Након тога би требало да представници 
општине Пландиште упознају више инстанце у 
Србији са тим пројектом. Представници обе општине 
разговарали су и договорили да у следећем позиву за 
пројекте прекограничне сарадње, конкуришу са што 
више пројеката и више области. Показало се да су 
обе општине заинтересоване за пројекат који се тиче 
деловања у ванредним ситацијама, не само када су 
воде и реке у питању већ и у ванредним ситуацијам у 
области ветерине. 

Након тога, председници две општине и 
председни СО Пландиште обишли су пункт на самој 
граници са општином Пландиште, са насељеним 
местом Милетићево, којем се разговарло као 
најподеснијим за малогранични прелаз у Партошу.  

Представници општине Пландиште посетили 
су манастир у Партошу и Српску православну цркву 
у насељеном месту Сока где су Срби већинско 
становништво.           Г.Р. 

 Већ по традицији, КУД „Дукати“ из Маргите који ће 

следеће године прославити значајан јубилеј, 15 година постојања и 

успешног рада, и ове године је за своју највернију публику у 

Маргити која сваку пут напуни салу и не штеди дланове да би 

подржала своје љубимце, одржао годишњи концерт. 

 Публици су се представили са 5 кореографија међу којим су 

биле и премијере, као што је била кореографија “Игре из Пчиње“ и 

„Игре из планиског дела Баната“. Годишњи концерт КУД „Дукати“ 

је био обогаћен и наступима гостију који ни овога пута нису били изостављени. Домаћа публика је за све 

наступе богато наградила и КУД „Виногради“ из Гудурице и КУД 

„3. Октобар“ из Житишта који су први пут гостовали у 

Маргити.Председник КУД-а, Михај Микша је гостима уручио 

захвалнице за ушечће. 

 Годишњим концертом КУД „Дукати“, играчи и кореограф, 

Зоран Димковић завршавају ову годину и одмарају до почетка 

фебруара када поново почињу са пробама и рад настављају тамо где 

су стали.                     Г.Р. 

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУД „ДУКАТИ“ МАРГИТА 

ЗАЈЕДНО СА ГОСТИМА  
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КАРАТЕ 

ПЛАНДИШТАНИ ОДЛИЧНИ НА КУП - у СРБИЈЕ 

СА ПРВЕНСТВА  ВОЈВОДИНЕ 

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА ПЛАНДИШТЕ  

 У недељу 27. децембра 2014. године са почетком у 19 часова у просторијама КОЦ "Вук Караџић" 

одржаће се "Избор спортисте године - 2014." општине Пландиште. Ова најзначајнија спортска 

манифестација одржава се, традиционално деветнаести пут, у организацији Спортског савеза а под 

покровитељством општине Пландиште.           Спортски савез Пландиште 

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ 
Пландиште, наступили су 16.11.2014 године на 
КУП – у СРБИЈЕ за полетарце, пионире, и наде у 
Београду и том приликом освојили 8 медаља. 

Златне медаље освојили су: Боц Тамара у 
категорији пионирки Е класа, Течи Иван у 
категорији нада Е класа. 

Сребрне медаље освојили су: Боц Лаура у 
категорији нада Д класа, Јовановић Невена у 
категорији полетараца Д класа. 

Бронзане медаље освојили су: Огњеновски 
Огњен у категорији нада Д класа, Адамовић Андреј 
у категорији пионира Е класа и ката тимови у 
категорији нада у саставу (Течи Иван, Течи Јован, 
Огњеновски Огњен) у категорији пионира 
(Костадиновски Милан, Ковач Оливер, 
Стоиљковић Жељко) и у категорији полетарки у 
саставу (Гроздановски Тамара, Јовановић 
Александра, Јовановић Невена). 

Након завршетка овог такмичења, 
настављају се интензивне припреме за предстојеће 
ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ у категорији 
полетараца, пионира и нада које ће се одржати 
07.12.2014 године у Бачкој Паланци. 
       
      Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран  

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили су 23.11.2014. године 
на ПРВЕНСТВУ  ВОЈВОДИНЕ за кадете, јуниоре, млађе сениоре у Старој Пазови и 
том приликом освојили 4 медаље. Златну медаљу 
освојио је: У екипној конкуренцији, у категорији 
мушких кадета екипно – ката тим у саставу: (Тадић 
Радован, Величковски Лука, Величковски 
Стефан). Сребрну медаљу освојио је: У 
појединачној конкуренцији, у категорији мушких 
кадета појединачно Величковски Стефан. 
Бронзане медаље освојили су: У појединачној 
конкуренцији: у категорији мушких кадета 
Величковски Лука, у категорији женских 
кадеткиња Гроздановски Невена. 
По завршетку овог такмичења кадети, јуниори и 

млађи сениори настављају интензивне припреме за предстојеће 
Првенство Србије.       Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран 

 

У организацији Савеза за школски спорт и 

олимпијско васпитање Србије у Вршцу се од 02.-12. 

децембра одржава Државно првенство у кошарци. 

Такмичење се одвија у четири категорије: 

омладинци, омладинке, пионири и пионирке а сва 

наведена такмичења по категоријама подељена су у 

три групе. Попришта ових спортских дешавања биће 

спортске хале у центру Миленијум и Хемијско-

медицинској школи у Вршцу односно спортска сала 

ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пландишту.    

      puggia 


