
 

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 9 .  Г О Д И Н А  I I I ,  2 2 .  Ј У Н  2 0 1 5 .  

СА ОПШТИНОМ БАНЛОК ИЗ РУМУНИЈЕ 

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ  

 На иницијативу општине Банлок из 

Румуније која се граничи са општином Пландиште, 

поводом њихове Месне и храмовне славе, уједно и 

Дана борца, у Банлоку је на дан Вазнесења 

Господњег општна Пландиште са општином Банлок 

потписала Протокол о сарадњи у наредном периоду.  

 Румунска страна је потписала Протокол од 

обостраног интереса јер је у кратком року добила 

сагласност Префектуре Жупаније Тимиш, за разлику 

од Општине Пландиште која прво добија сагласност 

Општинског већа за приступању радње за 

потписивање Протокола који је од обостраног 

интереса. 

Српска страна, у овом случају Општина Пландиште, 

након тога треба да добије и сагласност Скупштине 

општине која се шаље ресорном Министарству, 

односно Влади, након чега се један такав акт и 

потписује. У име општине Пландиште, Протокол је 

потписао председник СО Пландиште, Раде Клашња 

који је предводио делегацију у саставу: Душан 

Јеличић, Михај Микша и Васа Тапалага. У име 

општине Банлок, у присуству заменика председника 

и чланова Скупштине, протокол је потписао 

председник општине Банлок, Корнел Тоца. 

 У Банлоку, као што је било и у читавој 

Румунији, Поводм Дана борца, три месна пароха  су 

испред цркве и споменика палим борцима у првом и 

другом светском раду, служила  Литургију и опело. 

Након тога, председници су положили венце на 

споменике и настављен је краћи уметнички програм 

који су припремили ученици ОШ из Банлока. У 

поподневним сатима, на платоу у дворишту Дома 

културе, одржан је сусрет фоклорних група из 

Банлока и околине.          Г.Р. 

ОВОГОДИШЊИ НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

НАЈБОЉИ ОСНОВЦИ 2014/2015. ГОДИНУ 

З а  ш к о л с к у 

2 0 1 4 / 2 0 1 5 . 

г о д и н у ,  у 

о п ш т и н и 

Пландиште, из 

све три основне 

школе, укупно је 

б и л о  1 4 

носилаца Вукове 

д и п л о м е , 

п о п у л а р н о 

з в а н и х , 

Вуковаца.  

Навјише их је из 

највеће основне 

школе, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, (11), Маријана Ардељан, Милица Вујиновић, Анђела 

Јаворина, Ања Јанковски, Ивана Јеличић, Дуња Недимовић, Марина Стојић - ученик генерације, 

Тамара Ћалић, Долорес Ракић - Деме, Едвин Силађи и Сабина Вираг. У ОШ „Јован Стерија Поповић“ 

Велика Греда то су Мирјана Поповић - ученик генерације и Ксенија Јуначков и у ОШ „Јован Јовановић-

Змај“ ученик генерације је Маја Златковић.                            Г.Р.  

Марина Стојић 
Пландиште 

Маја Златковић 
Хајдучица 

Мирјана Поповић 
Велика Греда 



С Т Р А Н А  2  

АКТУЕЛНО   

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

У Одсеку за планирање и изградњу Актуелни радови 
на територији општине Пландиште су крпљење 
ударних рупа на локалним (општинским) путевима и 
у насељеним местима општине Пландиште, и 
постављање хоризонталне (лежећи полицајци) и 
вертикалне саобраћајне сигнализације у зонама 
школа и здравствених установа на следећим 
локацијама: У Пландишту у зони школе у улици 
В.Путника и у зони предшколске установе (вртић) у 
улици Карађорђева, у Банатском Соколцу испред 
школе у улици Школска, у Хајдучици у зони школе 
у улици Валентов и у Старом Лецу, у зони Дома за 

душевно оболела лица у улици Железничка 
(хоризонтална сигнализација). Сва пратећа 
вертикална саобраћајна сигнализација (знакови) 
поставља се тамо где је потребно. Такође, у току је и 
чишћење и измуљивање атмосферских канала у 
катастарским општинама, Милетићево, Пландиште 
и Велика Греда, сазнајемо од комуналног редара, 
Горана Боројевића. 

 Јун је период када је Одсек за Локалну 
пореску администрацију максимално ангажована за 
штампање 9.000 Решења за порез на имовина за 
2015. годину и накнаду за заштиту и унапређење 
животне средине за 2015. годину, изјавио је шеф 
Одсека, Александар Савков. У току су уручења и 
достава штампаних Решења. 

VII САЈАМ ПРИВРЕДЕ, ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА - ПЛАНДИШТЕ 015 

СОЦИЈАНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ПРВОМ ПЛАНУ 

 У Културном центру „Вук Караџић“ 

Пландиште, средином маја ове године, у организацији 

Удружења за туристичку промоцију општине 

Пландиште „Планадијум“ и првог „социјалног 

предузећа“ у Војводини, ДОО „Prometheus adri“ 

Пландиште, одржан је 7. Пландиштански сајам 

привреде, пољопривреде и туризма- Пландиште 015 
уз присуство неколико десетина излагача из земље и 

иностранства. У присуству великог броја посетилаца, 

око 1000, Сајам је званично отворио Милан 

Кркобабић, генерални директор Јавног предузећа 

„Пошта Србије“. 

 Тема овогодишњег сајма и „Округли сто“ 

одржан на тему „Развој социјалног предузетништва 

у Србији“, окупио је ове године у Пландишту 

директоре предузећа за професионалну 

рехабилитацију, као и позване директоре свих 

социјалних предузећа која раде на територији 

Републике Србије, уз остварење заједничке жеље и 

иницијативе, да се Закон о социјалном предузетништву, што пре нађе на дневном реду и усвоји у Скупштини 

Србије.  

 Да је тема сајма „погођена“ потврђује велико интересовање и учешће привредних комора Града 

Београда, Привредне коморе Србије, Регионалне привредне комире Панчево, њихових бироа за развој 

„социјалног предузетништва“, представници Владе Војводине на челу са председником Скупштинског 

одбора за безбедност АП Војводине, Мирославом Шпановићем, представници општине Зрењанин, Славко 

Шућуровић и Панчева, Ненад Шалетић те представници локaлне самоуправе Пландиште, Милан 

Селаковић и Раде Клашња. Гости и излагачи из Панчева, Зрењанина,Вршца, Беле Цркве, Алибунара, 

Београда, Лесковца, Суботице, Републике Српске, Словеније, Румуније. Руска привредно-политичка 

делегација на челу са председником Руске странке Србије, Слободаном Николићем, учинили су овогодишњи 

сајм богатији, садржајнији и посећенији него икад, не нарушавајући досадашњу традицију , да је „сваки 

следећи сајам бољи од претходног“. 

 Нарочито је било запажено учешће неколико „државних социјалнх установа“ са својим креативним 

тимовима на изради „кулинарских ђаконија и рукотворина“ а посебно Дом за душевно оболела лица 

„1.октобар“ Стари Лец, на челу са изузетно успешном и виспреном директорком, др Мирјаном Вуковић, 

Дом за особе са оштећеним видом “Збрињавање“ Панчево, на челу са веома креативном директорком 

Зорицом Божић, Геронтолошки центар Панчево, са својом радно - терапеутском групом и Школа за децу 

ометену у развоју „Мара Мандић“ Панчево. 

 Богат културно - забавни програм су чинили, група „Восток“ из Вршца, Пеко Сурла, ученици ОШ 

“Доситеј Обрадовић“ Пландиште уз стручно и уметничко руковођење Академског сликара Васе Милекића, 

организујући креативну радионицу „Цветни Лавиринт“, те ученици Средње музичке школе „Јосиф 

Маринковић“ из Вршца и Дејан Шкундрић из Пландишта, државни и европски првак на хармоници са 

својим бравурозним наступом, улични свирачи и забављачи.                    Горан Микулић 



ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРА  

ПЕТ НОВИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ОПШТИНУ  
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 Општина Пландниште је нових дана 

потписала Уговор о финансирању пет нових 

пројеката у укпуној вредности од преко 39 милиона 

динара. Три пројекта финансира Управа за капитална 

улагања АПВ и два пројекта финасијски подржава 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство. У питању су следећи 

пројекти: Ојачање коловозне конструкције у 

Војвођанској улици у Пландишту (23.700.000,00 

динара), Опремање школског терена за кошарку у 

Пландишту (550.000,00 динара), Опремање радне 

зоне „Запад“ у Пландишту (Гасоводна мрежа – 

2.030.000,00 динара) - финсиарана од стране Управе 

за капитална улагања АПВ и пројекти Секретаријата: 

 Изградња, опремање и повезивање истражно 

експлатационог бунара у насељеном месту Барице 

(3.560.000,00 динара) и Уређење каналске мреже у 

функцији одводњавања пољопривредног земљишта 

(9.280.000,00 динара), сазнајемо из Канцеларије за 

локално економски развој општине, од координатора, 

Радета Сурле.      

           Г.Р. 

Последња, 27. седница Скупштине општине 
Пландиште одржана је у среду, 17.06.2015. године.У 
раду седнице којом је председавао  председник, Раде 
Клашња, учествовало је 18 одборника. 

 У сазиву за седницу било је укупно 10 
тачака дневног реда. Након усвајања записника са 26. 
седнице СО Пландиште, одборници су бирали два члана 
Општинског већа. Председник општине уједно и 
председник Општинског већа, образложио је 
одборницима да се нови чланови бирају због смрти 
једног члана и оставке из личних разлога, другог бившег 
члана Већа. Председник је предложио два члана: 
Роберта Морица, кандидата Савеза Војвођанских 
Мађара и Добриле Мелих, испред Демократске 
странке. Оба већника изабрана су већином гласова. 

Након тога, одборници су разматрали и 
усвојили Предлог Одлуке о изменама и допунама 
Пословника о раду Скупштине општине Пландиште. У 
вези са овом тачком је речено је да се Пословник 

усклађује са Статутом општине Пландиште због 
увођена македонског језика у службену употребу на 
територији општине Пландиште, као и да се 
прилагођава новом, електронском гласању које ће на 
седницама СО Пландиште почети од јесени. 

Одборници су разматрали и усвојили и Предлог 
Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Пландиште 
за 2014.годину. Известилац је код ове Одлуке истакао да 
је Одлука акт којим локална скупштина за сваку 

буџетску годину утврђује укупно остварена примања и 
сопствене приходе корисника средстава буџета локалне 
власти, издатке буџета, издатке из сопствених прихода 
корисника средстава буџета локалне власти и 
финансијски резултат локалне власти. 

Одборници су усвојили Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 
2015. годину (први допунски буџет). Известилац је 
рекао да се Ребалансом врши усклађивање прихода и 
примања и расхода и издатака буџета на вишем нивоу 
због средстава примљених са виших нивоа власти у 
износу од 39 милиона динара. Примања буџета за 
2015.годину су 468.014.180,00 динара колико износе и 
расходи и издаци. 

Одборници су разматрали и донели Одлуке о 
изради измена и допуна Плана генералне регулације 
насеља Пландиште. Циљ доношења ове Одлуке је 
минимална измена и допуна важећег Плана која се 
односи на дефинисање површине јавне намене чиме би 
се омогућио колско-пешачки прилаз постојећим радним 
садржајима код железничке станице и на дефинисање 
нових и постојећих траса и капацитета мрежа комуналне 
инфраструктуре. Разлог за доношење Одлуке о јавном 
водоводу је застарелост претходне која је донета 1977. 
године и Одлуке о измени одлуке из 1985. године, као и 
потреба усклађивања истих са важећим законима из 
комуналне области. По овој Одлуци, комуналне 
делатности међу којима су пречишћавање и испорука 
воде корисницима за пиће и друге потребе, поверавају 
се Предузећу у којем је већински власник од најмање 
51% Република Србија или Општина Пландиште. 

На 27. седници СО Пландиште, одборници су 
донели и Решења о образовању и именовању Савета за 
безбедност општине Пландиште у следећем саставу: 
Милан Селаковић, председник, Раде Клашња, 
заменик председника, и чланови: Ендре Сабо, 
Владимир Кукић, Владимир Малијар, др Марија 
Марковић, Ђурђевка Тафра, Сава Дивљаков и 
Светлана Лазаревић. 

Такође је донето и Решење о престанку права за 
стручно утврђивање времена и узрока смрти лица 
умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о 
смрти, којим престаје право др Бранку Бајчетићу за 
стручно утврђивање времена и узрока смрти. 

На овој седници није било одборничких питања. 

27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ДОБИЛО ДВА ЧЛАНА  
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Пландиште 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 10-10/2015-II 

Дана: 18.06.2015. 

Пландиште 

 

На основу Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 016/2008, 17/2012 и 3/2015), 

Уговора о реализацији пројекта „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ бр. 401-01-27/2015-04 који је 

закључен између града Панчева и Министaрства омладине и спорта Владе Републике Србије и Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину, број: 400-61/2015-I од 17.06.2015. године, Председник 

општине Пландиште расписујe  

 

Јавни позив послодавцима за учешће у пројекту „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ 

 

Општина Пландиште, као партнер на пројекту „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“, у 

сарадњи са Градом Панчевом, Општином Ковачица и „Регионалним центром за друштвено-економски развој – Банат“ 

доо Зрењанин, учествује у реализацији пројекат под називом:„Радном праксом до нових радних места у Јужном 

Банату“ (у даљем тексту: Пројекат). 

Пројекат је намењен незапосленим, младим лицима до 30 година старости и реализује се са циљем смањења дугорочне 

незапослености и повећања запошљивости младих у Јужном Банату кроз следеће активности: 

1. спровођење теоријских обука које ће трајати по 10 дана на теме из области пољопривреде и занатства за 20 

незапослених, младих лица са пребивалиштем на територији општине Пландиште, у организацији „Регионалног центра 

за друштвено-економски развој – Банат“ доо Зрењанин и 

2.  спровођење тромесечне радне праксе (током октобра, новембра и децембра 2015. године) за 10 незапослених, младих 

лица са пребивалиштем на територији општине Пландиште у одабраним предузећима. 

Општина Пландиште задржава право да теоријске обуке и радну праксу организује у другом термину. 

Незапосленим, младим лицима ће се исплаћивати месечна накнада у износу од 18.000,00 динара БРУТО у току 

спровођења тромесечне радне праксе, а ова средства обезбеђена су буџетом Пројектом. 

Позивамо послодавце са територије општине Пландиште који желе да учествују у реализацији овог Пројекта и 

младим лицима омогуће стицање или унапређење знања и вештина из области пољопривреде и занатства за 

којима послодавци имају потребе, да се пријаве за учешће у Пројекту и у своја предузећа приме једно или више 

младих, незапослених лица на тромесечну радну праксу. 

Послодавци који буду учествовали у Пројекту оствариће двостуки бенефит тако што ће демонстрирати своју 

друштвену одговорност са једне стране, а са друге стране ће располагати обученом радном снагом сходно својим 

потребама, без сношења икаквих трошкова. 

По протеку рока из овог Јавног позива, Општина Пландиште ће објавити јавни позив незапосленим, младим лицима за 

учешће у Пројекту и у сарадњи са одабраним послодавцима одабрати 20 лица која ће бити упућена на теоријску обуку. 

Затим ће од оног броја лица која су успешно заврше теоријску обуку, послодавци одабрати 10 лица која ће код њих 

обавити радну праксу у трајању од три месеца.  

Послодавац који буду изабран по овом Јавном позиву има обавезу да: 

 закључи меморандум о сарадњи са општином Пландиште, 

 закључи тројни уговор са општином Пландиште и лицем које код њега буде обављало радну праксу, 

 одабраном лицу обезбеди адекватне услове за обављање радне праксе и ментора који ће се старати о адекватном 

извођењу радне праксе, 

 лицу након обављене радне праксе изда потврду о обављеној радној пракси, 

 доставља општини Пландиште месечне извештаје о присутности лица на прописаном обрасцу општине 

Пландиште и то најкасније пет дана од почетка месеца за предходни месеци.  

Пријава за учешће послодаваца у Пројекту „Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату“ преузима се 

на сајту www.plandiste-opstina.rs, а све додатне информације послодавци могу добити у Канцларији за локално 

економски развој општине Пландиште, тел: 013/862-335, или путем email-a:  rade.surla@plandiste-opstina.rs .  

Пријаве се достављају (поштом или лично) на следећу адресу: Услужни центар Општинске управе општине Пландиште, 

Војводе Путника 38, 26360 Пландиште, са назнаком: „За пријаву на јавни позив за реализацију пројекта – Радном 

праксом до нових радних места / Јавни позив за послодавце“. 

Рок за подношење пријава је 29.06.2015. године.  

 

У Пландишту, 18.06.2015. године 

          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Милан Селаковић, дипл.инж.информатике с.р. 

                  

http://www.plandiste-opstina.rs
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АКТУЕЛНО У  МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

          МЕШТАНИ ДОБРОВОЉНО УРЕЂУЈУ ЛЕЦ  

 Већ више од месец дана, председнци Савета 
месних заједница увелико раде на урeђењу својих села и 
организују одржавање зелених површина.. Једна од 
месних заједница, где се све ради је и МЗ Стари Лец на 
челу са председником, Милорадом Новаковићем – 
Максом који не само да иницира, обезбеђује средства 
већ и активно учествује у свим до сада одржаним 
акцијама. А било их је неколико до сад. 
 Прво што се радило јесте садња 50 стабала 
сибирског бреста. Ових дана се увелико косила трава, 
на свим јавним,  зеленим површинама што је селу дало 
нови изглед.  
-  Богатство ових акција је то што се  мештани 
одазивају, и то  млади. Након једог периода када се у Лецу скоро ништа није дешавало, или се то нама тако 
чинило,  сада видимо да се нешто депшава, да постоји жеља руководства Месне заједнице да уреди село и да 
на томе ради. Зато нам и не пада тешко да дођемо  и без икакве надокнаде помогнемо - каже Миле Савичић, 
иначе задужен да оком камере или фото апарата забележи сваку акцију. Председник  Савета МЗ Стари Лец 
не крије задовољство због свега што је урађено, што за данашње услове није 
мало. На последњој акцији, одржаној у недељу, 14. 06. Био је и председник 

Општине, Милан Селаковић и колега 
из Пландишта, председник Савета 
МЗ, Горан Латковић када су 
постављене клупе за седење на 
спортском терену и реквизити за 
дечије игралиште, иза терена. И то 
су сами урадили, плаћено је само за 
материјал, све је остало урађено 
добровољним акцијама. И МЗ зна на  
леп начин да се захвали свима који 
воле своје село. После већих акција 
увек се, уз дружење  организује и 
послужење, чему се сви посебно 
радују.                                  Г.Р. 

ХВАЛА СВИМА  

КОЈИ ВОЛЕ ЛЕЦ 

Председник Савета МЗ 

Стари Лец захваљује 

свима који су своје време 

издвојили да би на било 

који начин помогли на 

уређењу села. Председник 

захваљује онима који су до 

сада учествовали на свим 

акцијама и али и онима 

који ће се тек прикључити. 

Конференција поводом почетка реализације  пројекта  

"Радном праксом до нових радних места у јужном Банату“  

 У малој салу у уторак, 
16. јуна 2015. године, од 10.00 
до 11.00 сати одржана је 
конферен циј а  отва рања 
пројекта "Радном праксом до 
нових радних места у Јужном 

Банату“. Пројекат "Радном праксом до нових радних 
места у Јужном Банату“ финансира Министарство 
омладине и спорта, а носилац пројекта је град 
Панчево са партнерима општина Пландиште, 
општина Ковачица и Регионални центар за 
друштвено - економски развој - Банат, Зрењанин. 
 Смањење незапослености младих и 
отварање нових радних места представљају 
један од приоритета развоја наших 
локалних заједница. Основни инструмент за 
решавање тог проблема лежи у повећању 
запошљивости младих које се остварује 
образовањем младих према тржишним 
потребама пословног сектора, унапређењу 
њихових знања и вештина из различитих 
области и подстицању предузетништва. 
Наш пројекат тежи да успостави механизам 
који поспешује запошљивост младих кроз 

међусекторску сарадњу, а тиме унапређујући њихов 
квалитет живота и подстичући их да остану у својој 
локалној заједници.  
 Реализацијом овог пројекта кроз обуке које су 
прилагођене потребама послодаваца и плаћену радну 
праксу ће се повећати степен запошљивости 70 
незапослених младих лица са територије јужног 
Баната и дати допринос смањењу незапослености ове 
циљне групе. Са друге стране, путем плаћене радне 
праксе, помоћи ће се и пословној заједници у 
проналажењу и оспособљавању адекватне радне 
снаге, кроз преузимање дела пословног ризика.         @ 



ГОДИШЊА СКУПШТИНА ОО ИНВАЛИДА РАДА ПЛАНДИШТЕ  

НАСТАВАК РАДА НА УВЕЋАЊУ ЧЛАНСТВА  

 Средином маја, ОО Инвлида рада Пландиште 

одржала је Годишњу скупшту која је на дневном 

реду имала 12 тачака иеђу којима су били Извештаји 

о раду и финасијско пословање за прошлу и План 

рада и Финасијски план за 2015. годину. Седницом је 

председавала Славица Цветићанин, председница.  

 Након дискусије, једногласно су усвојени 

Извештаји за прошлу годину. Што се тиче Плана 

рада за 2015. годину, ОО Инвалида рада Пландиште 

је планирала да настави са свим досадашњим 

активностима. Да се у 2015. години настави са радом 

на омасовљењу Организације али и да ураде 

евиденцију особа са инвалидитетом на територији 

општине Пландиште. 

 Жеља овог Удружења је и да наставе 

сарадњу са Удружењем пензионера „Сениори“ из 

Дете, да ове године учествују на спортским 

такмичењима које ће се током лета организовати у 

Дети. Такође, желе да наставе добру сарадњу и са 

суседним општинама, Вршац, Алибунар, Сечањ и 

Бела Црква. 

 На седници Годишње скупштине, 

председница је обавестила чланство да је Удружење 

добило средстава на Конкурсу који је расписала 

Општина Пландиште по основу пројеката.       Г.Р. 
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА СНС 

   РАДНА АКЦИЈА У ЈЕРМЕНОВЦИМА 

 Годишњим програмом рада, 

Општински одбор Српске напредне 

странке  је предвидео радне акције у 

свим месним заједницама Општине, и 

помоћ где је најнеопходније. Први корак 

је учињен у Јерменовцима, комплетно 

опремљени за радну акцију уређења 

игралишта на Колонији, чланови и 

симпатизери Општинског и месног 

одбора СНС којима се придружила и 

неколицина мештана, запуштено 

игралиште, претворили су у једно од 

најпримаљивијих места у Јерменовцима. 

Зид ограде је прекречен, офарбане су 

клупе које се налазе око игралишта, 

покошена је трава од које се клупе и 

нису виделе, офарбан је тобоган а 

постављени су нови кошеви и табле за 

кошарку. Учесници у овој радној акцији, 

поштено су засукали рукаве, њих 30–так 

колико их  је учествовало у уређењу 

игралишта, сакупило је и однело сво 

смеће са терена. 

 До јуче, место где се није могла 

ни замислити рекреацији или игра, данас 

је терен на Колонији у Јерменовцима, 

једно од најпријатнијих места где млади 

могу да се окупе и друже. Како у 

Општинском одбору кажу, неће се 

зауставити на овој радној акцији, 

сличних примера биће и у другим 

местима.                     Г.Р. 
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ЈЕДИНСТВЕНА ИЗЛОЖБА СТАРИХ АУТОМОБИЛА 

                      ОЛДТАЈМЕРИ ПРВИ ПУТ У ПЛАНДИШТУ 

 Општинско веће општине Пландиште је на 

једној од својих седница једногласно прихватило 

предлог  часописа „Туристички путоказ“ и његовог 

уредника, Перице Луковића да буде домаћин 

Релија и изложбе старовременских возила, 

олдтајмера који је 17.06. 2015. кренуо из Београда. 

По плану Релија, 

олдтајмери су у 

П л а н д и ш т у 

боравили у петак, 

19. јуна у времену 

од 12 до 15 сати. 

У  ц е н т р у 

П л а н д и ш т а , 

с т а н о в н и ц и 

општине су имали 

ј е д и н с т в е н у 

прилику да виде 

20 аутомобила 

старости до 60 

година. Чим су се 

п а р к и р а л и , 

аутомобили су 

привукли пажњу свих, и младо и старо се окупило 

око атрактивних, изузетно негованих и очуваних 

четвороточкаша. 

 Међу екипама овогодишњег Релија било је 7 

из Словеније и једна из Мађарске. Неким члановима 

екипа из Словеније ово је први пут да учествују у 

Релију и први пут да су у Војводини и Банату. 

Иначе, сарадња Савеза словеначких друштава 

љубитеља старих аутомобила и Савеза за историјска 

возила Србије датира већ дуго, захваљујући личном 

познанству два председника ових Савеза, Јанка 

Уратника из Словеније и Далобора Ружића из 

Србије.  

Гости из Словеније су изуизетно били 

задиовољни Релијем и свим оним што су видели и 

доживели у јужном Банату где су људи, како кажу 

врло отоворени. Словеначки Савез.броји 46 

друштава, 4.100 чланова и 10.000 добор очуваних 

старовременских 

возила, не млађих 

од 30 година. 

С а в е з  з а 

историјска возила 

Србије има 12 

клубова и 2 музеја 

и броје 400 врло 

вредних. Циљ 

Савеза Србије 

јеста да Србија 

истера на улице 

олдтајмере за које 

се претпоставља 

да их има око 

10.000, да људи 

виде скулптуре 

које могу да се возе и виде. 

Директор Релија, Перица Луковић о идеји 

овакве манифестације каже да је осмишљена у циљу 

промотивне кампање Србије као добре туристичке 

дестинације. За општину Пландиште све похвале као 

домаћина који први пут дочекује олдтајмере. Ендре 

Сабо, заменик председника Општине каже да се је 

Општина желеле за своје грађане да приреди нешто 

што до сада није било у Пландишту. Како каже, 

пружила се прилика и они су то препознаи на радост 

бројних посетилаца који су уживали у пар сати 

јединствене изложбе.          Г.Р. 
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ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ И  ДИРЕКТОРУ УРУЧЕНА 

ВЕЛИКА РЕПУБЛИЧКА НАГРАДА 

Акција "Школама у походе", која траје већ 20 

година и ове године је наградила најуспешније 

школе и директоре за развој и унапређење 

образовања и очување културне баштине. Међу 

овогодишњим лауреатима је и ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Пландиште и директор школе, Сава 

Дивљаков. У присуству колега и ученика школе, 

као и представника Локалне самоуправе, 

председника Општине, председника СО Пландиште 

и заменика предсеника Општине, директору школе је 

Горан Лазовић, публициста и глумац, промотер 

акције, уручио Грамату и слику Моме Капора. 

Директор је, захваљујући на награди рекао да она 

припада комплетном и резултат је доброг рада свих 

запослених. Поводом доделе овог великог признања, 

ученици Школе су припремили краћи уметнички 

програм. Овогодишња акција се одржавапа поводом 

обележавања петнаестогодишњице од смрти песника 

Мирослава Антића. До краја ове школске године 

планирано је да се прикупи материјал за 

монографију "Школама упоходе" у којој ће бити 

обухваћено око 500 репрезентативних школа 

предложених од стране Министарстава просвете.  По 

речима Лазовића, акција „Школама у походе“ је 

посетила и школе српске дијаспоре у Аустрији и 

Швајцарској међу којима је било и награђених. Били 

смо у Републици Српској, на Косову, у Црној Гори и 

по Србији и до краја ове школске године обићи ћемо 

јошоко 300 школа, рекао је Лазовић. 

Прошлогодишња акција била је посвећена 

песникињи Десанки Максимовић, а наредна ће 

бити у знаку писца, Бранка Ћопића. Овогодишњу 

акцију су организовали Министарства просвете 

Србије и Републике Српске у сарадњи са 

Удружењем књижевника Србије.                           Г.Р. 

ПРИРЕДБА ПРЕДШКОЛЦА ИЗ ПЛАНДИШТАНСКОГ ВРТИЋА  

„НЕК'  ЖИВИ ЉУБАВ“ 

 Под слоганом „Нек живи љубав“ у сали 

биоскопа у Пландишту, предшколци Дечијег вртића  

„Срећно детињство“ Пландиште из централног 

објекта и подручног одељења Велики Гај, одржали 

су приредбу са којом су се на најлепши могући 

начин, уз рецитације, игру и песму опростили од 

својих васпитача и другара из Вртића пред полазак у 

први разред. Овогодишња приредба, због енергије, 

инспирације и надахнутости коју су малишани 

имали приликом изведбе својих нумера, али и 

атмосфере коју су створили, уз велику помоћ својих 

васпитача, памтиће се дуго. Малишани су за сваког 

нашли лепу реч за опроштај, почев од директорице 

до куварица, мајстора и спремачица.  

 На самом почетку, предшколце, и остале 

присутне међу којима су били и председник 

општине, Милан Селаковић и Ендре Сабо, заменик 

председника, поздравила је директорица вртића, Лиа 

Скумпиа. Директорица је том приликом захвалила 

Локалној самоуправи за помоћ и разумевање које 

има за Вртић, посебно председнику општине и 

начелници Општинске управе, Александри Одавић 

Мак. Из вртића „Срећно детињство“ најесен ће у 

први разред ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште са 

подручним одељењима кренути укупо 58 малишана. 

 У реализацији приредбе која је ове године 

заиста била посебна, помогле су васпитачице 

Љиљана Дамјанов, Драгица Mилосављевић, 

Наташа Батиновић, Тања Стилковски и Јелена 

Павловски, приправница.                      

           Р.Г. 



С Т Р А Н А  9  

УДРУЖЕЊЕ РИБОЛОВАЦА „СМУЂ“ ПЛАНДИШТЕ 

ЈУНИОРСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕЦАЊУ НА ПЛОВАК 

 Ова година је за Удружење риболоваца 

„Смуђ“ Пландиште била изборна. На Скупштини је, 

већином гласова изабрано ново руководство.Тако је 

у наредне 4 године предсденик Удружења Никола 

Бањанин, заменик председника Милан Селаковић 

и секретар Душко Миљуш. 

 Ново руководство, одмах је себи задало 

задатке и прионуло на посао. Да би се ловило, мора 

бити рибе у рибњаку, тако да су обогатили рибњак 

са 300 килограма рибе од чега је 105 кг шарана. А да 

би могло да се пеца, и терен око рибњака треба да буде уређен. Још једна акција у којој су поправили пет 

платформи за пецање и три са стране, поставили су 2 клупе и 4 гарнитуре. Прилаз Багеру, за оне који дуго 

нису тамо ишли, право изненађење. Све је то урађено захваљујући помоћи коју су добили од Општине 

Пландиште, Месне заједнице Пландиште и сопственим средствима. 

 По програму рада за ову годину, Удружње 

организује такмичења. Последње успешно организовано 

такмичење било је удицом на пловак за јуниоре. Одзив је 

био јако добар, преко 60 – оро деце се пријавило на 

такмичење, што због друштва, што због жеље да се 

постигне успех. Овога пута најбољи су били, у категорији 

девојчица: 1. Ивана Јаћимовски   2. Тамара 

Ангеловски  3. Бака Жељана и у категорији дечака: 1. 

Мирослав Јаћимовски 2. Василије Дудуковић  и 3. 

Пеђа Бероња. Такмичење јуниора у пецању пратио је и 

председник Општине.                    
         Г.Р. 

ДЕЧИЈИ МУЗИКИ ФЕСТИВАЛ У ПЛАНДИШТУ 

ПЕВАЈМО СРЦЕМ СЕДМИ ПУТ  

 На идеју наставника музичког васпитања из ОШ 

“Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Ивана Костића, први 

Дечији музички фестивал организован је деведесетих година. 

На жалост, тада није успео да заживи али  је неколико година 

касније, на срећу деце, Фестивал полако почињао да се 

редовно одржава тако да је ове године Фестивал пославио 

седму годину, редовног одржавања. Фестивал су и ове године 

организовали Општина Пландиште, КОЦ „Вук Караџић“ 

Пландиште и Канцеларија за младе.  

 Након селекције талентованих, младих певача, ученика узраста од III до VIII разреда, у Финале 

Фестивала је ушло 14 такмичара. Њихове наступе је прато Стручни жири у саставу: Маја Болта, Милкан 

Стоилковски и Драгослав Аврамовић. Након одслушаних песама, жирију је припао тежак задатак, требало 

је изабрати најбоље. И публика је била у прилици да гласа за свог фаворита. Након већања, по одлуци 

Жирија прво место припало је Јелени Булајић, ученици VIII разреда ОШ “Јован Стерија 

Поповић“ из Велике Греде, друго, Анастасији Додић, ученици V разреда ОШ “Јован 

ЈовановићЗмај“ из Хајдучице и треће, Марији Кравић, ученици V разреда ОШ “Јован 

Стерија Поповић“ из Велике Греде. Најбољи по избору публике био је Раде Пајић, 

ученик 8. разреда ОШ “Јован Јовановић Змај“. Њему је припала најграда коју је 

обезбедила Општина, продужени викенд за њега и родитеље на Палићу. 

 У паузи жирирања, све у сали, оставиле су без даха, сјајним наступом, плесачице 

Акро денс студија СУПЕР СТАР, млађа и старија група из Пландишта, како групним 

тако и соло тачкама 

 У финале Фестивала,пласирали су се и Милица Спремо, Јована Малиновић, 

Милана Боројевић, Соња Марјановић, Марија Клипа-Недимовић, Јован  

Малиновић, Немања Кормањош и Едита Ердеи. 

 Фестивал је званично отворио председник општине, Милан Селаковић.      Г.Р.  



 

 

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 22. јун 2015, Година 3. Број 29. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

* * * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * БЛИЦ *  * * 

   * 
Половином маја стартовала су кошаркашка 
такмичења у оквиру Летњих регионалних 
лига. КК "Агробанат" Пландиште, за 
разлику од претходних сезона, након првог 
дела првенства има негативан скор - 2 победе 
и 3 пораза што је тренутно довољно за четврто 
место у конкуренцији шест клубова. Наша 
екипа је минулих сезона била доминатна у 
овом такмичарском рангу па с правом 
очекујемо знатно боље резултате у наставку 
лигашког дела такмичења.  

* 
Традиционално крајем маја, у организацији 
ФСО Пландиште, по шести пут заредом 
реализован је Турнир "Дан младости - 2015"  
уз учешће три екипе са територије наше 
општине: Слога (Пландиште), Хајдучица 
(Хајдучица) и комбиновани тим Младост/
Граничар (Велика Греда/Милетићево)   
Триагонал је предвиђен за млађе узрасне 
категорије – пионире, као и претходних 
година био је позивног карактера а учешће је 
узело око педесетак дечака и девојчица. 
Овогодишњи победници и освајачи пехара су 
дечаци пландиштанске Слоге. Домаћин 
турнира био је ФК "Граничар". 

* 
Четврти по реду, фестивал одбојке под 
називом Streetvolley "Вршац 2015" одржан је 
у суботу 13. јуна, у организацији ОК "Јуниор 
013". Овогодишње такмичење одвијало се у 
порти Саборне цркве, а програмом су била 
предвиђена надметања у мини одбојци за 
дечаке и девојчице подељене у 4 категорије. 
Н а ј м л а ђ е  п р е д с т а в н и ц е  О К 
"Пландиште" (2004-то годиште) на више него 
убедљив начин, без изгубљеног сета, редом су 
побеђивале све екипе и сасвим заслужено 
окитиле се најсјајнијим одличјима. У овој 
категорији било је укупно осам тимова а 
поред пландиштанки наступиле су девојчице 
из Банатског Новог Села, Банатског Карловца 
и Вршца. Овим резултатом најмлађе 
одбојкашице потврдиле су изузетан успех 
остварен у Суботици и доказале да су 
најталентованија генерација клуба.  

* 
Летњи регистрациони период за играче 
клубова свих степена такмичења траје од 15. 
јуна до 31. августа 2015 године, закључно 
придржавајући се при томе одредаба 
Правилника о регистрацији, статусу и 
трансферу играча ФС Србије. 

* 
ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем 
фудбалских судија и инструктора врши упис 
полазника на курс за фудбалске судије. Сви 
заинтересовани (16-30 година) могу се 
пријавити Фудбалском савезу Пландиште, ул. 
Војводе Путника 58/2, или путем телефона 
013/862 - 338 и 062/208-952.      puggia 

STREETVOLLEY "СУБОТИЦА – 2015." 

(Не)очекиван успех ОК "Пландиште"  

млађе пионирке бронзане  
    У организацији 
ОК "Volleyball 2000", 
уз велики допринос 
У д р у ж е њ а 
одбојкашких судија 
и Града Суботице 
као и генералног 
спонзора "Венера 
Бике" 23/24. маја на 
Тргу Слободе & Тргу 
Републике одржан је 
15. јубиларни Street-
volley турнир за 
м л а ђ е  у з р а с н е 
к а т е г о р и ј е .  У 
п р и с у с т в у 
м н о г о б р о ј н и х 
з в а н и ч н и к а , 

спортиста, службених лица и уважених гостију 
такмичарски део отворио је председник клуба и директор 
турнира Драган Савић. 

Осму годину заредом своје представнике имао је 
ОК "Пландиште" који је овога пута наступио само са 
једном екипом. Наше млађе пионирке су у мечевима у 
групи све своје противнице савладале максималним 
резултатом 2:0. Сваки излазак на терен наших девојчица 
значио је покушај да се домогну неког одличја и учине оно 
што претходне генерације нису успеле. Раздрагана и 
безбрижна дечја лица добијала су помало озбиљан поглед у 
којем се огледала тежња за доказивањем, победом и 
тријумфом.  

Једини пораз догодио се у полуфиналу од 
вршњакиња из Кикинде, каснијих шампионки у том 
узрасту, а круна сјајних наступа била је победа у борби за 
треће место над екипом из Суботице. Друго место освојила 
је екипа Стерија из Београда.  

Овај сјајан успех оствариле су: Анабела Јаворина, 

Даница Вукомановић, Анђела Тасевски, Андријана 
Калуђер, Тамара Стефановски и Милана Боројевић која 
је изабрана за најбољег дизача код млађих пионирки 
предвођене тренерима Николић 

Исидором и Путица 

Далибором. 
 Присуство преко 25 
клубова из 30 различитих 
градова из земље и 
иностранства (Хрватска), 100 
екипа, 1000 такмичара које се 
борило на 10 терена у 7 
старосних категорија, преко 20 
службених лица и велики број 
електронских и писаних медија 
најбоље говоре о озбиљности и 
тежини овог такмичења.  puggia 


