
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Б Р О Ј  2 4 .  Г О Д И Н А  I I I ,  2 1 .  Ј А Н У А Р  2 0 1 5 .  

 У општини Пландиште, сви верници су у 
миру, у складу са својим верским обичајима 
дочекали и прославили најрадоснији хришћански 
празник, Рођење Христово. 
 У евангеличкој цркви у Хајдучици и 
католичкој у Јерменовцимна су на Бадње вече , 
24.12.2014. одржане вечерње мисе. У Барицама се 
одржава литургија 25.12.2014. на дан Божића. 
 На Бадњи дан православног Божића, сви 

храмови у општини су организовали паљење 

бадњака у својим портама. Јереј Синиша Лакичин 

обавио је паљење Бадњака у Ст. Лецу, Дужинама и 

Хајдучици, јереј Михајло Вукотић, у Банатском 

Соколцу, Великој Греди и Милетићеву, јереј 

Миломир Миладиновић у Великом Гају, јереј 

Борис Топић у Маргити и јереј Недељко 

Јанковић у Купинику и Пландишту. У 

Милетићеву се ова  традиција негује скоро 

тридесет година. У Пландишту је на паљење 

Бадњака било, као никад до сад, људи, 

верника али и осталих.И време је ишло на 

руку, није било падавина које би 

онемогућиле традиционално паљење 

Бадњака за које се побринуо кум славе , 

Драган Штиглиц који је обезбедио 

послужење, топпле напитке (кувану ракију и 

вино) за све присутне, ватромет изненадјења 

који је испаљиван у порти храма Свети 

Рафаило Банатски у Пландишту и пакетиће 

за најмлађе који су у оквиру Божићне 

Литургије припремили рецитал у чему је имала 

удела и дечија радионица Народне билиотеке 

Пландиште, “Машта  може свашта”.  Актив жена 

Удружења инвалида рада општине Пландиште, 
већ десетак година, уочи Божића за храм Свети 

Рафало Банатски у Пландишту,  прави Бадњаке који 

се освештавју и поклањају деци и верницима. Ове 

године, направиле су  400 Бадњака. Актив жена 

“Бисери” из Пландишта уручиле су добровољни 

прилог храму у Пландишту у износу од 5.000,00 

динара. Месни парох, јереј Недељко Јанковић је 

захвалио свима који сун а било који начин помогли 

храм , у првом реду општини Пландиште и 

председнику општине.             Г.Р. 

 У СВИМ МЕСТИМА У ОПШТИНИ, РАДОСНО И СВЕЧАНО  
 

        ПРОСЛАВА БОЖИЋА  

ПОСЛЕДЊА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

УСВОЈЕН ПЛАН ЈАВНИХ  НАБАВКИ  

На дневном реду последње,77. седнице Општинског 

већа било је укупно 9 тачака. Након усвајања 

дневног реда на предлог председника Општине, 

Милана Селаковића, прво су разматрани захтеви и 

молбе грађана, односно приговори и жалбе студента 

који су конкурисали за доделу материјалне помоћи. 

Ових дана ће бити објављена коначна листа 

студената који су остварили право на добијање 

материјалне помоћи.  Након тога чланови Већа су 

усвојили. предлога Одлуке о измени Одлуке о 

накнади за заштиту и унапређивање животне 

средине по којој ће власници , односно корисници 

земљишта уместо до садашњих 0,20 динара убудуће 

плаћати 0,30 динара по м2 на месечном нивоу за 

коришћење земљишта које служи обављању редовне 

делатности привредног субјекта и на којима нису 

изграђени пословни објекти (осим пољопривредног 

земљишта, шума и шумског земљишта).  Већници су 

усвојили и Извештај о коришћењу средстава 

буџетског фонда у 2014. години – средства остварена 

по основу накнаде из члана 85. и 87. Закона о 

заштити животне средине. У прошлој години за овај 

Фонд је било планирано 3.500.000,00 динара. Приход 

од Накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине у 2014. је био 6.008.239,83 динара а укупни 

расходи 2.505.357,72 динара. Остатак средстава 

износу од 3.502.882,11 динара пренет је за 2015. 

годину.         наставак на стр. 2 
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 наставак са стр. 1  Усвојен је и Програм 

коришћења средстава за 

унапређивање и заштиту 

животне средине у 2015. 

г о д и н и  з а  ч и ј у 

р е а л и з а ц и ј у  ј е 

планирано 7.000.000,00 

динара који ће бити 

обезбедјени делом из 

општинског буџета али и 

од донација осталих 

нивоа власти.  Ова 

средства ће се користити 

за израду и реализацију 

планова,  програма, 

пројеката и других 

активности заштите и 

унапређења животне 

средине. Планирано је да 

се током 2015. године 

уради 10 пројеката. 

Чланови  Већа  с у 

одлучивали и о висини регресирања трошкова 

превоза редовних ученика средњих школа са подручја 

општине Пландиште који свакодневно путују од 

места становања до места школе за период јануар-јун 

2015. године. Општина ће сносити трошкове 

месечних карата изнад 4.100,00 динара од цене коју 

наплаћује овлашћени превозник, умањењу за 

комерцијални попуст који превозник даје за све 

релације са суседним општинама (Вршац, Алибунар, 

Сечањ). За ученике који путују на релацији Маргита-

Вршац и Јерменовци-Алибунар, општина ће сносити 

трошкове изнад 3300,00 динара од цене коју 

наплаћује превозник, умањену за комерцијални 

попуст. За ученике коју путују ван суседних општина 

(Београд, Панчево, Зрењанин..), сносиће се трошкови 

у висини од 50% од цене коју наплаћује превозник 

умањену за комерцијални попуст. У периоду, јануар и 

јун, општина ће сносити трошкове  изнад 2000,00 

динара од цене коју наплаћује превозник умањену за 

комерцијални попуст. Такође,  утврђена је и  висина 

регресирања превоза редовних ученика средњих 

школа са подручја Општине Пландиште који 

повремено/викендом путују од места становања до 

места школе за период јануар-јун 2015. године  и  то 

50% од цене повремених/викенд карата које 

наплаћује овлашћени превозник.  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ЗА 2015. 
 

Н а  7 7 .  С е д н и ц и 

Општинског већа, усвојен 

је и План Јавних набавки 

за 2015.годину који се  

састоји се од укупно 40 

јавних набавки, добара, 

услуга и радова у укупном 

износу од 46.083.121,00 

динара. План јавних 

набавки за 2015.годину на 

које се закон не примењује  

састоји се од 16 набавки у 

укупном износу од 

4.612.000,00 динара. 

У ДОМУ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ 

ПРИОРИТЕТ ПОКРЕТАЊЕ РАДА ЛАБОРАТОРИЈЕ 

У 2015. годину, руководство Дома здравља 
„1.октобар“ Пландиште улази са више приоритета, 
уверени да ће, упркос недостатку финасијских 
средстава, уз помоћ Локалне самоуправе и донација 
за које ће конкурисати где буде могуће, успети и да 
реализују. По речима директорице, др Марије 
Марковић, акценат се, у првом реду ставља на 
покретање рада Лабораторије, 
односно биохемијских анализа. 
Лабораторија ће почети са радом 
након завршетка тендера и 
набавке реагенаса. У овој години 
активраће се и скрининг папа 
николау теста за гинекологију као 
и здравствено васпитање 
становништва кроз сарадњу са 
медијима и удружењима грађана.  

Ради боље бриге за здравље 

становништва, Дом здравља се 

залаже и за ангажовање изласка 

неуропсихијатра у њихову 

установу, у колико им материјална средстава то буду 

дозвољавала. Локална самоуправа ће, као оснивач, и 

у овој години помагати рад Дома здравља у висини 

од 3.500.000,00 динара, како је општинским буџетом 

планирано. Из тих средстава, ради боље 

организације и пружање здравствених услуга, 

финансираће се рад 4 запослена радника (лекар, 

возач, медицински и фармацеутски техничар) као и 

текуће поравке и медицинске услуге по уговору. Дом 

здравља „1.октобар“ Пландиште  обавља примарну 

здравствену заштиту на целој територији општине 

Пландиште и пружа услуге као што су, мере 

превенције и раног откривања болести, прегледе и 

лечење жена у вези са планирањем породице као и у 

току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци 

након порођаја, прегледе и лечење зуба и набавку 

лекова и медицинских средстава. 

У Дому здравља је укупно 65 

запослених, од тога, 10 доктора 

опште медицине од којих је 5 на 

специјализацији и 4 лекара 

специјалиста (интерниста, 

педијатар, гинеколог и 

специјалиста опште медицине). 

Са расположивим капацитетима 

организују се рад и дежурства 

што није нимало лако с обзиром 

да дежурна екипа одлази у кућне 

посете и уједно ради као хитна 

помоћ.  Из Дома здравља поручују да због мера 

штедње које Вада Републике Србије предузима и 

свакодневног мањка новчаних средстава, нису више 

у могућности да излазе у сусрет пацијентима и 

пруже услуге које нису су складу са ресорним 

законом.  
Што се тиче услуга које су у скаду са законом, 
пацијетима неће бити ништа ускраћено. Уједно, 
руководство и запослени захваљују грађанству на 
разумевању.       Г.Р. 

Из Дома здравља апелују на 

становништво да без преке потребе 

не позивају  дежурну екипу у куће 

посете, у колико су покретни и при 

свести да у пратњи чланова своје 

породице  дођу до Дома здравља. У 

противном, установа остаје без 

лекара и могућности да помогне 

пацијентима којима је здравствена 

помоћ заиста хитна и живот 

доведен у питање. 
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На самом почетку Нове године, директор ЈКП 

„ПОЛЕТ“ Пландиште, Владимир Кисељев 

поздравља суграђане и жели им у Новој Години, 

добро здравље, срећу, личан и породичан успех. 

Такође, на почетку године, њихова жеља је да 

упознају суграђане са својим активностима у текућој 

години. 

ЈКП „ПОЛЕТ“ Пландиште ће поред редовних 

активности на гасоводним и водоводним системима 

у 2015. години обављати и следеће посове: 

Одржавање јавних зелених површина, што значи да 

ће центри насељених места, паркови, гробља, 

рекреативне површине бити уредни и доступни за 

предвиђене активности. Планирано је и преузимање 

2 меснa водовода од Месних заједница и извођење 

неопходних радова као и укњижење гасних мрежа. 

За ову годину је планирано одношење смећа из 

насељених места Купиник и Марковићево чиме ће се 

објединити изношење смећа из свих насељених 

м е с т а  у  О п ш т и н и 

Пландиште .  У ЈКП 

„Полет“  Пландиште 

планирана је реализација 

пројекта „Расадник у 

Општини Пландиште“, 
с а д њ а  с а д н и ц а , 

у п р а вљ а њ е  м е с н и м 

гробљем у Пландишту, 

зимско одржавање путева 

и кошење зеленила поред 

локалних путева. 

Директор Кисељев каже да, у сарадњи са 

Општином Пландиште, настављају да спроводе 

пројекат „Мој мајстор“, помоћ у кући за старије 

суграђане. Такође, oбавештавају грађане да њихове 

активности могу да прате преко Facebook профила и 

сајта www.polet.org.rs.                                   Г.Р. 

У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ  ПЛАНДИШТЕ  
 

ВИШЕ ПРОСТОРА ЗА РАД  

Већ извесно време, у Билиотеци је постало тесно и 

мањка простора како за књиге тако и за остале 

активности, пре свега, све је мање простора било за 

читање дневне штампе и за рад Дечије радионице. Од 

скора, Библиотека је добила проширење око 30м2, за 

које кажу да је прави спас. У оквиру радова на 

проширењу, урађено је кречење, столарија је 

комплетно офарбана и постављене су подне плочице. 

По речима директорице, Биљане Јуначков све то не 

би могло да се уради да није било свесрдне помоћи и 

разумевања председника Општине и његових 

сарадника. Осим  радова који су били у вредности од 

360.000,00 динара Билиотека је набавила и осам 

нових полица у вредности од 137.000,00 динара. 

Данас Библиотека броји преко 22.000 наслова и око 

70 посета дневно. У новом простору који сада има и 

Дечије одељење,чланови дечије 

радионице раде истим темпом као и 

раније. На крај полугодишта, за малишане 

из вртића и ученике од 1-4. разреда,    

припремили су песнички 

програм ,,Анђели певају”, обогаћен 

фолклорним, музичким и плесним 

нумерама. Гости програма били су 

најмађих из  КУД-а “Вук Караџић” 

Пландиште. Уочи зимских празника, 

чланице радионице су припремиле и 

божићне и зимско-новогодишње 

празничне песаме, музичке и плесне 

нумере. Програм божићних песама 

изведен је и у Храму Св. Рафаило 

Банатски, 7. јануара на Литургији, истиче 

Марија Шипка Попадић, координатор Дечије 

радионице. 

 

ЈКП “ПОЛЕТ” ВАШ ПОУЗДАН ПАРТНЕР 
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ЗА 2014.ГОДИНУ  

КАРАТЕ И ФУДБАЛ У ВРХУ  

Највећа спортска манифестација у општини 
Пландиште  „Избор спортисте године за 2014.“ У 
организацији Спортског  савеза  а  под 
покробитељством Општине Пландиште, и ове године 
је одржана у последњој недељи старе године . 
Деветнаеста по реду манифестација коју су спортисти 
прихватили и подржавају на најбољи могући начин, 
већ неколико година уназад има савремен концепт 
организовања на којем могу организаторима да 
позавиде и много веће средине и градови који 
организују сличне манифестације. У сали биоскопа 
„Авала“ у Пландишту , пред бројном публиком, 
спортисте и спортске раднике и остале присутне, 
прво је поздравио председник општине,Милан 
Селаковић који је том приликом похвалио успехе 
младих кошаркашица, првакиња републике  у 
школској кошарци и младе фудбалере, прваке Србије 
у ФУТСАЛ лиги.  Након ретроспективе спортских 
дешавања током прошле године, проглашени су и 
најбољи: школска екипа, најбољи спортски радник, 
спортски тренер, спортске наде, јуниори, сениори и 
најбоља спортска екипа. 
 За 2014.годину, жири Спортског савеза општине 
Пландиште у саставу: Јовица Селаковић, 
председник и чланови, Душан Доневски, Миодраг 
Брезичанин, Милорад Стоилковски и Миленко 
Иванчевић, одлучио је да најбоља школска екипа за 
2014.годину буде Кошаркашки тим девојчица ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште који, како је речено 
у образложењу,  већ неколико година нема 
конкуренцију својих вршњакиња на територији 
општине и региона. Ова екипа трећу годину заредом 
стиже до завршне школско-спортске манифестације, 
до Државног првенства, 2014. првакиње Србије и 
друго место, у сезони 2014/2015.    
Најбољи спортски радник у 2014.години је 
представник ФК "СЛОГА" – Пландиште,  
Александар Величковски који са успехом и 
волонтерски обавља најосетљивије послове у Ф.К. 
"Слога" Пландиште. Један од најбољих делегата у 

Другој Јужнобанатској лиги. 
Најбољи тренер у 2014.години 
је, по одлуци жирија, Јован 
Ивашковић, професор у ОШ 
" Д о с и т е ј  О б р а д о в и ћ "  
Пландиште. Најзаслужнији је 
за постигнуте резултате у 
к о ш а р ц и  у  ж е н с к о ј 
пионирској конкуренцији у 
овој календарској години.  За 
спортске наде Општине у 
2014.години, проглашени су : 
Марко Борисављевић , 
Горан Стевановић и  Маја 
Златковић, фудбалске наде 
Иван Течи, карате нада, 
А н а б е л а  Ј а в о р и н а , 
одбојкашка нада и Филип  
Мамузић и Марина Стојић, 

кошаркашке наде. Најбољи јуниори у 2014.години су 
Стефан Величковски,  члан Карате клуба 
“Агробанат” – Пландиште и  Драгана Кравић, 
играчица  Одбојкашког клуба "ПЛАНДИШТЕ". У 
конкуренцији за најбоље сениоре у 2014.години у 
општини Пландиште победили су Иван Малијар, 
члан Фудбалског клуба “Слога” – Пландиште који је 
својим залагањем допринео да ФК "Слога" из 
Пландишта оствари најбољи резултат у историји 
клуба  и фудбала у нашој општини – пласман у 
Војвођанску лигу група Банат и Ана Радовић,  члан 
је Карате клуба “Агробанат” од 1995.године која је до 
данас освојила преко 100 одличја са свих домаћих и 
међународних такмичења.Данас се налази на ширем 
списку Репрезентације Србије. Најбоља спортска 
екипаопштине за 2014.годину је ФК „Слога“ 
Пландиште. Већ по традицији, екипи или спортисти 
који слави јубилеј додељује се специјално признање. 
Ове године признање за 20 година постојања и рада 
уручено је ЖКК „Слога „ Пландиште. У 
уметничком делу програма наступали су, млади и 
талентовани  Марио Цеснак ученик ниже музичке 
ш к о л е " Ј о с и ф 
Маринковић" Вршац,  
одсек кларинет а затим 
и плесни студио 
"ОЉА" из Вршца  чији 
су стални чланови и 
деца са територије 
општине Пландиште. 
Награде су уручили, 
Бојана Јовановић, 
чланица Општинског 
већа задужена за 
спорт, Милан Пуђа, 
секретар спортског 
савеза и председник 
о пш т ин е ,  М ила н 
Селаковић.    
           Г.Р. 


