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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ДЕЛЕГАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПЛАНДИШТУ

ПРВИ КОРАК У КУЛТУРИ
Званична делегација Републике Српке
предвођена Млађаном Цицовићем, директором
Канцеларије Републике Српске у Београду, ових
дана била је у првој посети општини Пландиште.
Госте из Републике Српске примио је председник
општине, Милан Селаковић са својим најближим
сарадницима. Након разговора са гостима који је
дефинисао могућност сарадње општине
Пландиште са Републиком Српском и неком од
њених општина, обе стране су се сагласиле да је
сарадња потребана и могућа у више области. Први корак и почетак сарадње ће бити у области
културе доласком бањалучког позоришта у Пландиште где ће на сцени биоскопске сале „Авала“
бити изведена једна од најактуелнијих представа из репертоара највећег позоришта у Републици
Српској.
Г.Р.
СА СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

УСВОЈЕН ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
У
раду
последње,
83.
седнице
Општинског већа општине Пландиште којом је
председавао председник, Милан Селаковић
учествовало је седам од укупно осам чланова.
Члановима Већа је прво представљен
Предлог Оперативног плана одбране од поплава
на територији општине Пландиште. Излагач по
овој тачки је рекао да је за заштиту од поплава
задужено водопривредно предузеће Воде
Војводине, подружница “Јужни Банат” и да се
предложени План примењује након проглашења
ванредне ситуације у општини где су могуће
две врсте поплава, од изливања река које
представљају границе Општине са суседним
општинама и од подземних вода. Излагач је
истакао
потребу
за
што
хитнијим
организовањем Јединица цивилне заштите у
свим насељеним местима у Општини и поделу
задатака појединцима унутар тих јединица.
На Већу је усвојена Друга измену и
допуну Плана јавних набавки за 2015. годину

тако да сада укупна вредност Плана јавних
набавки износи 50.523.121,00 динара, као и
предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке
о правима и услугама у социјалној заштити
општине Пландиште односи се на одељак
Услуге у социјалној заштити, на становање уз
подршку за ментално оболела лица које ће се
спроводити у Дому за душевно оболела лица “1.
Oктобар” у Старом Лецу.
Чланови Већа су били сагласни и са
изменом Правилника о финансирању и
суфинансирању програма и пројеката од јавног
интереса који реализују организације цивилног
друштва
на
подручју
општине
Пландиште.Већници су били детаљно упознати
и са смерницама за предлагаче програма –
пројеката за конкурисање на конкурсу који је
Општина расписала почетком марта, под
називом Успостављање и унапређење цивилног
дијалога. Конкурс је отворен до 6. априла
2015.године.
наставак на стр. 2

наставак са стр. 1

На дневном реду последње седнице Општинског Пројектно финансирање
већа били су Правилник о категоризацији спортова на територији
за цивилни сектор
општине Пландиште који је урађен у складу са Правилником о
категоризацији спортова Спортског савеза Србије а по коме се На 83. седници Општинског
спортови разврставају у три групе, прву коју чине кошарка, одбојка и већа је речено да укупан
стрељаштво, другу у којој су карате и шах и трећу, коју чине мото износ средстава која су
спорт, спортски риболов и друго и Правилник о додели једнократне намењена за финансирање
помоћи у натури у општини Пландиште. Овим Правилником су програма
и
пројеката
регулисани oблици, критеријуми, начин и поступак пружања организација
цивилног
једнократне општинске помоћи у натури. Према овом Правилнику, друштва из буџета општине
корисници су појединац или породица, држављани Републике Србије Пландиште за 2015.годину
са пребивалиштем на територији општине Пландиште, а могу бити и износи 17.100.000,00 динара,
страни држављани, у складу са законом и међународним уговорима од тога 9.600.000,00 динара
који се нађу на територији општине Пландиште. Право на за остала удружења грађана
једнократну помоћ у натури има корисник који се изненада или а 7.500.000,00 динара за
тренутно нађе у стању социјалне потребе, који не може самостално да удружења
из
области
превазиђе и то у случајевима задовољавања основних животних спорта.
потреба, отклањања последица елементарних непогода, прихвата по
престанку смештаја у установу социјалне заштите и другим ванредним и изузетно тешким
ситуацијама.
Већници су били сагласни и са изменом и допуном Програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште
за 2015. годину.
уз помоћ представника Савета месних
ЈАВНИ РАДОВИ
* заједница. За сада је, уз помоћ МЗ Пландиште
Ове године, Општина Пландиште, односно А
Локална самоупрва није имала право да К које координира акцију са осталим месним
конкурише за јавне радове што значи да неће Т заједницама, купљено 1300 садница сибирског
моћи по овом основу да упошљава раднике. То У бреста и јасена које су засађене у ових пет
првао су ове године имала удружења грађана, Е месна у општини, углавном око спортског
привредни и приватни предузетници. На тај Л терена, прављен је дрворед до гробља и тамо
начин ће, на одређени период, у зависности од Н где је стручно лице, Стеван Јакшић,
степена стручности и образовања, у општини О дипломирани инжењер шумарства, препоручио.
Пландиште били упослено 20 лица, рекао је у * У Банатском Соколцу, по речима председника
вези са јавним радовима, председник Општине, А Савета МЗ, Јована Илића, нису крили
Милан Селаковић.
К задовољство што им је омогућено да озелене
Т своје место. Они су 300 садница посадили у
ПОШУМЉАВАЊЕ ЦЕЛЕ ОПШТИНЕ У
центру, на школском игралишту, уз пут према
Е Милетићеву и направили дрворед према
Л гробљу.

Ових дана је пар месних заједница имало живу
активност, у Купинику, Банатском Соколцу,
Барицама Јерменовцима и Дужинама, мештани
су уз помоћ попљочувара и радника
комуналног предузећа „Полет“ Пландиште
засађивали нове саднице. По речима
председника Општине, идеја да се пошуми
општина је општинска и она ће се спровести уз
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УСКОРО КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА
По речима комуналног редара у
Општини, Горана Боројевића, стручна служба
је ових дана обишла сва насељена места и
мапирала оштећења асфалата на локланим и
месним саобраћајницама које треба поправити.
По речима председника Општине, Милана
Селаковића, ови радови би требало у скоријем
року и да се одраде јер пошто је покренут
тендер.
СЕДНИЦА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
На последњој седници Штаба за
ванредне ситуацији општине Пландиште,
команданту и члановима је био представљен,
демонстриран Оперативни план за одбрану од
поплава. Након тога, Оперативни план је
престављен и члановима Општинског већа.

У КОЦ“Вук Караџић“ и Народној библиотеци Пландиште

ДОБАР ПОЧЕТАК У 2015. ГОДИНИ
Две установе културе у општини Пландиште успешно стартовале у овој години и већ на самом
почетку организовале више промоција књига које су наишле на добар пријем и посећеност верних
корисника услуга ових установа. Тако су у организацији КОЦ-а и Народне библиотеке
промовисане књиге „Уништавање српске културе“ др Момчила Диклића, књига „Породица,
како је сачувати, отац љубави и поверења“ аутора др Недељко Јовић и „Манастири Србије“
аутора , др Душана Видосављевића. КОЦ је организовао и самосталну изложбу ликовних радова
Млађане Поповић, ликовне уметнице из Велике Греде, која је имала изузетну посећеност,
какава одавно није доживљена и која је премашила сва очекивања.
ТАКМИЧЕЊЕ ЖЕНА У РЕЦИТОВАЊУ И ИЗВОЂЕЊУ ПРОЗЕ

ХАЈДУЧИЦА ОДЛИЧАН ДОМАЋИН
Удружење жена „Око“ из Хајдучице ове године је
било домаћин Зонског такмичења у рецитовању и
прози жена на словачком језику које већ неколико
година организује Асоцијација удружерња словачких
жена у Србији.
У Хајдучици која је ове године имала једну
представницу, такмичило се укупно 12 жена у две
категорије за прозу и поезију, млађа од 16 до 25
година и старија категорија од 25 па навише.
Најуспешније са такмичења у Хајдучици
учествоваће на финалном такмичењу, заједно са
победницама зонског такмичења у Срему и Бачкој,
које ће се одржати током априла. Победнице
финалног такичења као награду имају учешће на
Фестивалу уметничког извођења прозе и поезије у
Банској Бистрици у Словачкој. У паузи , док је жири
одлучивао о даљем пласману, и домаћини су извели
кратак програм који су за ову прилику припремиле
Анастасија Додић, Ања Златковић, Ивана Оравец
и Тамара Бачик, ученице ОШ“Јован Јовановић
Змај“ у Хајдучици које факултативно уче словачки
језик и Владимир Храшко, члан КУД-а „Братство“.
Такмичење се одвијало у просторијама КУД
“Братство“ које је заједно са Матицом словачком подружница Хајдучица помогло организацију ових

сусрета. Организатори нису крили задовољство што
им је пружена прилика да буду домаћини овако
важном такмичењу за словачку националну
заједницу. По речима председнице удружења жена
Око, Марике Спасовски, организацију такмичења су
добили захваљујући Даници Врба, студенткињи из
Хајдучице која је пре две године била победнице у
извођењу прозног текста у Банској Бистрици у
Словачкој.
Г.Р.

НА ПРВЕНСТВУ БАНАТА ЖЕТВА МЕДАЉА
Такмичари
карате
клуба
„АГРОБАНАТ“
Пландиште, наступили су 08.03.2015 године на
ПРВЕНСТВУ БАНАТА за полетарце, пионире и наде у
Банатском Карловцу и том приликом освојили 22 медаље
(8 – златних, 7 – сребрних и 7 - бронзаних).
Златне медаље освојили су: Јовановић Јелена у
категорији нада апсолутна класа и Б класа, Брујић Марко
у категорији нада Д класа, Адамовић Андреј у категорији
нада Е класа, Марија Куневски у категорији пионирки Е
класа, као и ката тимови у категорији полетарки у саставу
(Мајкић Тамара, Рокнић Ксенија, Ивановски Анабела), у категорији пионирки у саставу (Гроздановски
Тамара, Јовановић Александра, Јовановић Невена), у категорији пионира у саставу (Косатдиновски Милан,
Ковач Оливер, Матијевић Вукашин).
Сребрне медаље освојили су: Вишић Јелена у категорији нада апсолутна класа и Б класа, Микулић
Јован у категорији нада Е класа, Јовановић Невена у категорији пионирки Д класа, Мирковић Кристина у
категорији пионирки Д класа, Матијевић Вукашин у категорији пионира Е класа, Костадиновски Милан у
категорији пионира Д класа.
Бронзане медаље освојили су: Тадић Дијана у категорији нада Б класа, Јокић Миле у категорији
нада Е класа, Киш Александар у категорији нада Е класа, Јовановић Александра у категорији пионирки Д
класа, Момчиловић Александра у категорији пионирки Е класа, Шарић Андреа у категорији полетарки Е
класа, Рокнић Ксенија у категорији полетарки Е класа. Након завршетка овог такмичења, настављају се
интензивне припреме за предстојећи ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ у категорији полетараца, пионира и нада
које ће се одржати 05.04.2015 године у Инђији.
Тренер Мајкић Зоран
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VII ТРАДИЦИОНАЛНИ
ТУРНИР ВЕТЕРАНА И ЗАБОРАВЉЕНИХ АСОВА
У Пландишту је почетком календарске године
настављена традиција одржавања турнира у малом
фудбалу. Традиционални "VII Турнир ветерана и
заборављених асова" је постао део ланца турнира у
организацији Фудбалског савеза општине
Пландиште. Солидно попуњене трибине и присуство
преко 90 бивших играча, мајстора игре на
"петопарцу" наговештавали су лепу спортску
приредбу. На VII традиционалном турниру ветерана
учешће је узело 10 екипа: Наша Крајина (Купиник),
Граничар (Милетићево), Младост (Велика Греда),
Гај (Велики Гај), Рекреативац (Вршац), Железничар
(Вршац), Ловац (Вршац), Опатица (Опатица),
Росоман (Росоман) 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
заменик
председника
општине Пландиште Ендре
Сабо.
- Користим ову прилику да
се пре свега захвалим
учесницима, ОШ "Доситеј
СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - АПРИЛ
ФУДБАЛ
Војвођанска лига - Банат
Пландиште, 15.04.2015. 16:00h
Слога – Јединство (Банатско Карађорђево)
Пландиште, 25.04.2015. 16:00h
Слога – Младост Бамби (Лукићево)
Прва ЈБПФ лига
Хајдучица, 19.04.2015. 16:00h
Хајдучица – Вултурул (Гребенац)
ОДБОЈКА
II Војвођанска лига - сениорке
Пландиште, 18.04.2015. 14:30h
Пландиште – Баваниште (Баваниште)
Пландиште, 18.04.2015. 17:30h
Пландиште – БНС (Банатско Ново Село)

Обрадовић" и КОЦ "Вук Караџић" из Пландишта,
судијама као и свима који су на било који начин
омогућили и помогли да по седми пут реализујем
своју идеју. Искрено се надам да ћемо и у будућности
наставити добру сарадњу. Другу годину заредом
учешћем екипе из Румуније и премијерним доласком
екипе из Македоније турнир је прерастао оквире
нашег региона, а већ наредне би могао бити богатији
и за екипу из Словеније - изјавио је председник ФСО
Пландиште Милорад Стоилковски.
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.
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Утакмицама 10 кола наставља се првенство у оквиру
Међуопштинске фудбалске лиге Алибунар - Пландиште. Од
наших клубова у овом такмичарском рангу највеће изгледе да
остваре запажен резултат имају екипе које су тренутно на деоби
трећег места - Слога (Маргита) и Граничар из Милетићева.
*
У складу са календаром школско - спортских такмичења 16-ог
и 17-ог априла биће одржано Окружно првенство у малом
фудбалу. У конкуренцији све три основне школе са територије
наше општине највише успеха, и у мушкој и у женској
категорији, имали су представници ОШ "Доситеј Обрадовић"
из Пландишта и они ће нас средином априла месеца
представљати на Регионалном такмичењу чији је домаћин
Банатски Карловац.
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Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште,
наступили су на ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ за сениоре у
Старој Пазови и том приликом освојили 3 медаље. Бронзане
медаље освојили су: Александар Ивошевић у категорији
сениора, Радовић Ана у категорији сениорки, као и ката тим у
категорији сениора у саставу (Ивошевић Александар,
Величковски Лука и Величковски Стефан). Након завршетка
овог такмичења, настављају се интензивне припреме за
предстојеће ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ у категорији сениора које
ће се одржати 28 или 29.03.2015 године.
тренер Мајкић Зоран
КАРАТИСТИ ПОБЕЂУЈУ У СВИМ КАТЕГОРИЈАМА
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 06. април 2015, Година 3. Број 26.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

