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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ИЗВЕШТАЈ СА 8. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ
Последња, 8. седница Скупштине општине
Пландиште одржана је 22.12.2016. године.
Седницом у чијем раду је учествовало 22 одборника,
председавао је председник СО Пландиште, Ендре
Сабо.
Пре усвајања дневног реда са укупно 20
тачака, председник је саопштио одборницима да је
свих 5 одборника Групе грађана “Ми можемо-Зоран
Воркапић” и званично приступило Одборничкој
групи Српске напредне и да владајућа коалиција има
21 одборника.
Одборници су прво разматрали Извештај о
извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за
2016. годину у периоду јануар-септембар 2016.
године и у оквиру ове тачке је речено да је Служба
буџета у обавези да два пута годишње подноси
Извештај о извршењу буџета за текућу годину који
се подноси и Министарству финансија на увид. У
овом периоду приходи општинског буџета били су
338.606,713 динара што је 57,45% остварења буџета,
док су расходи били 359.402.298 динара, односно
60,54% буџета.
Након тога, одборници су разматрали
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету Општине Пландиште за 2016. годину (трећи
допунски буџет), Предлог одлуке о буџету Општине
Пландиште за 2017. годину. У оквиру ове тачке је
речено да ће трећим ребалансом буџет општине за
2016. годину бити 502.154.763 динара. Највећи
приходи су од трансфера од других нивоа, од пореза

на доходак, добит и капитална добра, од прихода и
пореза и од продаје непокретности. У расходном
делу исти износ дели се на социјалну и дечију
заштиту, на основно и предшколско образовање,
путну инфраструктуру, на развој пољопривреде,
културе, локално економски развој као и за
примарну здравствену заштиту и развој туризма.
Трећа тачка била је предлог Одлуке о буџету
општине Пландиште за 2017. годину. Након Јавног
увида буџета на који није стигла ниједна примедба
ни сугестија, предлог се нашао и пред одборницима
који су усвојили предложени буџет Општине. За
2017. годину Буџет општине је пројектован на 520
милиона и 300 хиљада динара.
У вези са тачком, Предлог Одлуке о
организацији
Општинске
управе
Општине
Пландиште, речено је да се предложеном Одлуком у
Општинској управи образују основне и посебне
организационе јединице за обављање сродних
послова, тако да ће убудуће бити, као основне
организационе јединице: Одељење за привреду,
локално-економски развој, финансије и буџет и
локлну пореску администрацију, Одељење за
просторно планирање, урбанизам, грађевинарство,
заштиту животне средине, комунално стамбене
послове, инспекцијске послове и пољопривреду,
Одељење за друштвене делатности и послове органа
општине и Одељење за општу управу, људске
ресурсе и заједничке послове.
На 8. седници СО Пландиште донета је и
Одлуке о усвајању Локалног плана управљања
отпадом Општине Пландиште за период 2017-2027.
године као и Одлука о новчаној помоћи студентима
са територије Општине Пландиште. По овој Одлуци,
право на помоћ имају студенти прве године који су
уписали државне факултете.
Одборници СО Пландиште су на осмој
седници разматрали и усвојили Планове и програме
рада за 2017. годину као и Извештаје о раду за
школску 2015/2016. годину и
(наставак на стр. 2.)

(наставак са стр. 1.)
Годишње планове рада за 2016/2017. годину
Историјског архива Бела Црква, Дома здравља “1.
Октобар” Пландиште, Центра за социјални рад
Пландиште, Културно образовног центра “Вук
Караџић” Пландиште и Народне библиотеке
Пландиште. Разматрани и усвојене су и Основе
програмских активности Црвеног крста Пландиште за
2017. годину.
На дневном реду је био и Предлог Оснивачког
акта Јавног предузећа “Полет” Пландиште који су

одборници такође усвојили као што су донели
решење о образовању Комисије за спровођење
конкурса за избор директора јавног предузећа и
решење о образовању стручне Комисије за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта.
На осмној седници СО Пландиште дошло је
до промене састава Мандатно – имунитетне комисије,
разрешена је Дијана Борисављевић, а за новог члана
изабрана је Лидија Драгић. Одборничка питања била
су последња тачка.
Г.Р.

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ BANAT FASHION - МОДНА РЕВИЈА У КОНКОРДИЈИ
Међународни пројекат прекограничне сарадње Србија – Румунија Banat fashion (http://www.banatfashion.rs/) који је ушао у саму завршницу реализације будући да се завршава крајем децембра, успешно
реализују три партнера и то: Технички факултет "Михајло Пупин" - Универзитета у Новом Саду, из
Зрењанина, који је и водећи партнер на пројекту, затим Faculty of Arts and Design - West University of
Timisoara, из Темишвара и Општине Пландиште. Пројекат је под називом „Анализа способности
иновација, сарадње и развојних могућности МСП у прекограничној
области Срба и Румуна инспирисаних културним наслеђем српског и
румунског народа” синоћ је у згради Музеја Конкордија у Вршцу имао
посећену и атрактивну активност, модну ревију готових производа који
су креирали и израдили студенти оба факултета. Задатак општине
Пландиште био је промоција и подршака у реализацији модела који, у
колико буду шире прихваћени, треба да се израђују у малим и средњим
предузећима и шивачким радионицама у општини Пландиште. Да
подсетимо да општина Пландиште има традицију текстилне индустрије и
да је некада у овој бранши радило 1200 радника.
Синоћ је присутна публика била у прилици да се увери у завидан
ниво креативности студената који су укупно израдили 30 модела које су
носили студенти прве године Техничког факултета „Михајло Пупин“ из
Зрењанина. По реакцији присутних, Модна ревија синоћ виђена у
Конкордији изазвала је интересовање присутних који су се у великом
броју изјашњавали да би радо носили, чак више од једног модела који су
студенти креирали и израдили од памука и конопоље до најфинијих
материјала као што је свила. После Модне ревије одржане у Темишвару и
Вршцу, прeдстoји и модна ревија у Зрењанина а онда и завршна
конференција Пројекта.

ИЗ

РАДА

ОПШТИНСКЕ

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ОБУКА
МАТИЧАРА

СВЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ У
ЦЕНТРАЛНОМ СИСТЕМУ

Општина Пландиште је била пилот
општина која је још пре четири године обучила
матичаре и унела податке из матичних књига у
рачунаре ради што једоставнијег и лакшег
издавања извода грађанству. Међу малобројним
мањим општинама, ако не и прва у Србији,
општина Пландиште је обучила матичаре да раде
у умреженом систему ради, што бржег и лакшег
издавања извода из матичних књига рођених,
венчаних и умрлих. Од јесенас, у Београду било
ко из општине Пландиште може једноставно и
лако, у било којој управи градских општина да
добије један од ових извода и обратно.
Ових дана, обука за матичаре се
наставља. Овога пута, матичари из општине
Пландиште обучавани су за рад у модулу
Централног система за електронску обраду и
складиштење и чување другог примерка
матичних књига. Обуку је држао стручни
сарадник Министарства за државну управу и
локалну самоуправу, Мирослав Петковић, сектор
за људска и мањинска права и слободе и
регистре из групе за регистре и евиденције.
СТРАНА
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УПРАВЕ

ЈЕДНОСТАВНИЈА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
ПОМОЋНИХ И ЕКОНОМСКИХ
ОБЈЕКАТА
Од шефа Одсека за планирање и грађење, Николе
Познића добијени су подаци у вези са незаконито
изграђеним објектима на територији општине Пландиште
чији је попис у току и треба да се заврши до краја јануара
2017. године. Попис се врши како за стамбене тако и за
помоћне и економске објекте који су бесправно изграђени
у свим насељеним местима у општини Пландиште. Сва
лица чији објекат или објекти буду пописани и за које
буде утвђено да су бесправни, Грађевинска инпекција ће
донети Решење о рушењу тих објеката, чиме ће, по
службеној дужности бити покренут поступак озакоњења.
У складу са Законом, странка ће бити писмено
обавештена
о
потреби
доставе
одговарајуће
документације. За разлику од стамбених објеката,
озакоњење помоћних и економских објеката је
поједностављено тако да странка надлежном Општинском
органу, по позиву, доставља елаборат геодетских радова
на коме ће бити приказани сви бесправно изграђени
објекти. Тај елаборат је довољан за озакоњење свих
помоћних и економских објеката на једној парцели уз
плаћање јединствене таксе за све помоћне и економске
објекте у износу од 5.000,00 динара, рекао је Никола
Познић, шеф одсека.

ОБАВЕШТЕЊЕ КУПЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА
О ОБАВЕЗИ ОДРЖАВАЊА УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Пландиште, децембар 2016.
Oбавештавају се купци природног гаса да су
на основу закона
о цевоводном
транспорту
течних
и
гасовитих
угљоводоника и дистрибуцији гасовитих
угљоводоника (,,Сл. Гласник РС" бр.
104/2009)
обавезни
да
одржавање
унутрашње гасне инсталације повере
правном лицу или предузетнику који
испуњава прописане услове.
ЈП "Полет" као енергетски
субјекат на чији су цевовод прикључене
унутрашње гасне инсталације, а на основу
законске обавезе и овлашћења, почеће са
контролом документације о одржавању унутрашњих
гасних инсталација.

Ради
ефикасног
вршења
прегледа
унутрашњих гасних инсталација, а у циљу
несметаног и безбедног коришћења
природног гаса, купци природног гаса су у
обавези да овлашћеним лицима ЈП "Полет"
обезбеде увид у потребну документацију
као и у стање унутрашњих гасних
инсталација.
Купци који не обезбеде одржавање
унутрашњих гасних инсталација у складу
са законом чине прекршај за који је
запрећена новчана казна до 50.000,00
динара и биће им обустављена даља
испорука природног гаса.
С поштовањем,
ЈП "ПОЛЕТ" ПЛАНДИШТЕ

УСПЕШНО ЗАВРШЕН ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

У ЗАКУП ЈОШ 64 ХЕКТАРА

Други круг Лицитације пољопривредног
земљишта у државној својини за издавање у закуп у
Пландишту, успешно је спроведен. Након што је
Председник општине Пландиште, Јован Репац,
донео Одлуку о расписивању Јавног огласа за давање
у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини у општини Пландиште и
расписао Оглас за Јавну лицитацију за давање у
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини у општини Пландиште, спроведени
су сви законски поступци и завршене све радње које
су предходиле лицитацији.
У овом кругу, по речима Зорана Мајкића,
шефа Службе за пољопривреду у Општинској
управи општине Пландиште, предмет лицитације је
било 1.474 хектара земље у државној својини,

односно 165 лицитационих јединица. Од понуђених
парцела, у другом кругу лицитације највише је било
пашњака
и
утрина
које,
већ
годинама,
пољопривредници али ни сточари не излицитирају.
Општинска
управа
је
омогућила
заинтересованим закупцима и обилазак свих парцела
које су билe на лицитацији. На последњој
лицитацији обрадивог земљишта у државној својини
у општини Пландиште излицитиране су 22
лицитационе јединице, односно 64 ха зељишта.
Стучна комисија је радила у саставу: Светлана
Лазаревић, председница, Александра Одавић Мак,
заменица председнице и чланови: Милан Тркуља,
Младен Вујовић, Мирослав Петровић, Љубомир
Стефановић, Александар Величковски, Мирјан
Грбић и Љиљана Куневски.

АКТИВ ЖЕНА „ГРЕЂАНКА“

ПРОСЛАВА КРСНЕ СЛАВЕ СА ПРИЈАТЕЉИМА

Најмлађи актив жена у општини Пландиште,
„Гређанка“ из Велике Греде синоћ је у присуству
120 гостију, својих чланова и пријатеља, прославило
Крсну славу „Ваведење Пресвете Богородице“.
Након званичне регистарције Актива, чланице су
изабрале и своју заштитницу коју су први пут
славиле 2015. године. Освештење жита и резање
славског колача обавио је протојереј Михајло
Вукотић, месни парох у Великој Греди. И ове
године, као и прошле, кума славе била је
председница Актива, Нада Милановић са својим
чланицама, и како су рекле, тако ће бити све док
буду славиле Крсну славу.
За Актив жена „Гређанка“ и активе са којима
су успоставили сарадњу карактеристично је да им се
у последње време придружују млађе чланице што је,
како кажу добар знак да ће удружења трајати дуже
јер млађи уче од њих. Од званичног оснивања али и
раније док није био регистрован, Актив жена
„Гређанка“ је у свом годишњем плану и програму
рада имао најмање две хуманитарне акције. Жене из
Велике Греде, окупљене око Актива помагале су да
се купе колица за сестру и брата из Велике Греде
који су са метаболичким и генетским поремећајима,
али и да се купи школски прибор за ученике ОШ
„Јован Стерија Поповић“ који су слабијег
материјалног стања. Ни синоћ, на прослави Крсне
славе “Ваведење Пресвете Богородице“, Актив није
заборавио на оне којима је помоћ потребна. Овога

пута то је било Културно уметничко душтво
„Младост“ из Велике Греде за које су сакупиле
новчани прилог за куповину и обнављање ношње.
По речина председнице Актива жена „Гређанка“,

прослава крсне славе је протекла у изузетној
атмосфери са пријатељима из општине Пландиште
али и из суседних општина, из Вршца, Сечња,
Алибунара и Ковачице са којима су договорили да у
истом саставу дочекају и нову 2017. годину.
СТРАНА
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НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ НАГРАДЕ КОЛЕКТИВНИМ СПОРТОВИМА

Највећа спортска манифестација у општини
Пландиште „Избор спортисте године за 2016“ у
организацији
Спортског
савеза
а
под
покровитељством Општине Пландиште, ове године
је одржана 23.12.2016. године.
XXI 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 Спортског
савеза, Јовица Селаковић а затим и председник
општине Пландиште, Јован Репац који је том
приликом честитао спортистима на постигнутим
резултаима а спортским колективима јубилеје.
Такође је рекао да ће Локална самоуправа и даље, у
складу са могућностима, помагати спорт али по
новим правилима. Након ретроспективе спортских
дешавања током године, проглашени су и најбољи:
школска екипа, спортски радник, спортски тренер,
спортске наде, јуниори, сениори и спортска екипа.
За 2016. годину, жири Спортског савеза
општине Пландиште одлучио је да најбоља
школска екипа за 2016. годину буде ОШ „Доситеј
Обрадовић“
Пландиште.
Кошаркашки
тим
девојчица већ неколико година нема конкуренцију
својих вршњакиња на територији наше општине и
региона. И на осталим општинским такмичењима у
колективним спотовима – фудбалу и одбојци
доминирали су дечаци и девојчице пландиштанске
школе. Најбољи спортски радник у 2016. години је
представник,
Фудбалског
савеза
општине
Пландиште, Милан Цветићанин који пуних осам
година са великим успехом обавља функцију
потпредседника
Фудбалског
савеза
општине
Планидште. Од септембра 2009-те године Комесар је
за такмичење Међуопштинске фудбалске лиге
Алибунар - Пландиште. Свакако треба напоменути
да је један од заслужнијих за остварене
организационе и спортске успехе ФК "Граничар" из
Милетићева у претходној деценији.
Најбољи тренер у 2016. години је, по одлуци
жирија, Зоран Мајкић, дугогодишњи тренер Карате
клуба "Агробанат" из Пландишта. Под вођством овог
тренера чланови клуба освојили су огроман број
медаља од Светских преко Европских,

Медитеранских,
Балканских до одличја
на свим нивоима наше
државе. Заслугама овог
врсног тренера само у
току 2016-те године
каратисти су освојили
130 медаља у свим
категоријама
од
полетараца до сениора.
За спортске наде
проглашени су: Мирослав Јаћимовски, Петар
Мршић, Никола Стојковски, Дајана Бранковић,
фудбалске наде Марија Куневски, карате нада,
Марија Кравић, одбојкашка нада и Бранислав
Пандуров и Тијана Миљуш, кошаркашке наде.
Најбољи јуниори у 2016. години су Лука
Величковски, члан Карате клуба “Агробанат” –
Пландиште и Дуња Недимовић, играчица ЖКК
"Слога“.
У конкуренцији за најбољег сениора у 2016.
години у општини Пландиште победио је Иван
Савков, члан Фудбалског клуба “Слога” –
Пландиште који је у минулих неколико сезона
представљао велику наду клуба, а већ данас је то
апсолутно оправдао и стасао је у једног врсног
играча. Залагањем на тренинзима и утакмицама у
многоме је допринео да ФК "Слога" у последњих
неколико година оствари најбоље резултате у
историји клуба.
Најбоља сениорка је кошаркашица, Нађа
Ћорда. Ове сезоне остварила је запажене резултате и
игре на првенственим, пријатељским и турнирским
утакмицама. Капитен и стандардни је члан прве
петорке. Са просеком преко 20 поена по утакмици
најбољи је стрелац тима. Најбоља спортска екипа
општине за 2016. годину је Карате клуб
„Агробанат“ Пландиште. У уметничком делу
програма наступао је Акро денс клуб “Супер Стар“
из Пландишта.
Награде су уручили, Милан Пуђа и Јовица
Селаковић, секретар и председник Спортског савеза
и председник општине Пландиште, Јован Репац.
Г.Р.
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