Билтен Општине Пландиште
Број 57. година VI 15. март 2018.
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
67. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ОПШТИНА И ОВЕ ГОДИНЕ ПРОЈЕКТНО ПОМАЖЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА, ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Председник општине
Пландиште председавао је
67. седницом Општинског
већа општине Пландиште у
новом сазиву која је на
дневном реду имала
укупно 11 тачака.
П о с л е ус в ај ањ а
записника са 65. и 66.
седнице, већници су прво
утврђивали Предлог
Програма отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Пландиште за 2018.
годину. У оквиру ове тачке је речено да су
Програмом обухваћене парцеле предвиђене за
отуђење, утврђује се рок за покретање и
спровођење поступка отуђења као и начин
давања у закуп грађевинског земљишта.
Програм се заснива на решењима и условима
предвиђеним законима, подзаконским актима и
одлукама општине Пландиште. Након тога,
већници су разматрали и Предлог Програма
коришћења средстава од наплате накнаде за
коришћење минералних сировина на подручју
општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру
ове тачке је речено да се на подручју општине
Пландиште тренутно плаћа накнада за
експлоатацију угљоводоника у течном и
гасовитом стању (нафта и гас) 7% од прихода, с
тим да 60% ове накнаде припада Републици а
40% општини.
На дневном реду 67. седнице
Општинског већа било је и Утврђивање
Предлога Решења о давању сагласности на
Статут Предшколске установе „Срећно
детињство“ Пландиште. У вези са овом тачком,
речено је да се нови Статут Предшколске
установе „Срећно детињство“ доноси у циљу
усклађивања са новим Законом о основама
система образовања и васпитања и Законом и
предшколском васпитању. Статут предшколске
установе „Срећно детињство“ је основни општи
акт Установе којим се ближе урђује
организација, начин рада, управљање и
руковођење у установи , поступање органа
установе ради обезбеђивања оствараивања
права и обавеза детета, права и обавеза
родитеља односно другог законског заступника,
заштита и безбедност деце и мере за спречавање
повреда, начин објављивања општих аката и
обавештења свих заинтерсованих страна о

одлукама органа.
Већници су усвојили Предлог Решења о
финансирању и суфинансирању програма и
пројеката од јавног интереса која реализују
организације цивилног друштва на подручју
општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру
ове тачке речено је да су предложени пројекти
били групсани у 6 група, у зависности од тога
шта имају за циљ активности које су планиране
пројектом. Такође, већници су били упознати и
са Предлогом Решења о додели средстава
црквама и верским заједницама у општини
Пландиште за 2018. годину. Ове године је за
финасирање програма и пројеката конкурисало
13 цркава и верских заједница.
На дневном реду 67.седнице Општинског
већа разматран је и усвојен и Предлог Закључка
о усвајању Прве измене Плана јавних набавки за
2018. годину. На седници је речено да је измена
предложена због набавке службених аутомобила
и израде техничке документације за санацију
Основне школе „Доситеј Обрадовић“, одељење
у Маргити. Већници су једногласно усвојили и
Извештај о коришћењу средстава буџетског
фонда у 2017. години – средства остварена по
основу накнаде из члана 85. и 87. Закона о
заштити животне средине као и Програм
коришћења средстава буџетског фонда за
финансирање програма и планова заштите
животне средине на територији општине
Пландиште за 2018. годину којим се утврђује
циљ, мера, активности, намена и начин
кришћења средстава Буџетског фонда за
финансирање програма и планова заштите
животне средине на територији општине
Пландиште планираних у буџету општине
Пландиште за 2018. годину.
Претпоследња и последња тачка су
захтеви и молбе грађана, удружења и других
правних лица а након тога и текућа
Г.Р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 др.закон и 101/2016 - др.закон), члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/2016 – аутентично тумачење), чланова 87. и 95 - 97 Уредбе о правилима за
доделу државне помоћи (Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14),
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 61. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 9. Одлуке о буџету општине Пландиште за
2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017), Решења Комисије за контролу државне
помоћи бр. 401-00-00035/2018-01 од 06.02.2018. године и Закључка општинског већа општине Пландиште
бр.401-29/2018-III од 21.02.2018. године, председник општине Пландиште доноси
ЗАКЉУЧАК
о измени Конкурса за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја
из области jавног информисања општине Пландиште у 2018. години
1. У Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања општине Пландиште у 2018. години у члану IV РОКОВИ, мења се став 1. и сада гласи:
„Пријаве на Конкурс подносе се у року од 27 дана од дана обjављивања у Службеном листу општине
Пландиште и интернет страници општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs.“
2. У Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања општине Пландиште у 2018. години у члану V ДОКУМЕНТАЦИЈА, мења се став 1. и сада
гласи:
„Учесник Конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у три
штампана примерка и један електронски примерак. Обрасци се преузимају са сајта општине
Пландиште.
- Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и
- Образац 1а – Буџет пројекта.“
(Обрасци према Правилнику о изменама и допунама Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (Службени гласник РС“,
бр. 8/2017)).
3. У Конкурсу за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног
информисања општине Пландиште у 2018. години у члану VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ,
мења се став 4. и сада гласи:
„Предлоге слати у року од 27 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“.“
4. Пријаве пристигле на обрасцима приложеним уз Конкурс за суфинансирање проjеката
производње медијских садржаја из области jавног информисања општине Пландиште у 2018.
години број 401-32/2018-II од 21.02.2018. године, до објављивања овог Закључка, биће прихваћене од
стране стручне службе органа које је расписао Конкурс, као важеће.
Број: 401-52/2018-II
У Пландишту,
12.03.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јован Репац, мастер економиста с.р.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОЗАКОЊЕНО ПРЕКО 300 ОБЈЕКАТА
У Одсеку за просторно
планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине и
комунално
стамбене
послове,
грађевински
инспектор,
Милан
Росић је после успешно завршеног
пописа
незаконито
изграђених
објеката рекао да су екипе
максимално ефикасно пописале
стамбене, економске и помоћне
објекте, незаконито изграђене, којих
на територији општине Пландиште има преко 4000.
Поступак озакоњења је сада у фази да власници
незаконито изграђених објеката приступају њиховом
озакоњењу (легализацији). До сада је поступак
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комплетно завршен за око 300 објекта. Паралелно са
овим пословима у овом Одсеку се и даље доносе решења
о рушењу незаконито изграђених објеката. Решења се
достављају странкама и горе наведеном одсеку, односно
надлежном органу Општине за озакоњење. Надлежни
орган који води поступак о озакоњењу ће, по добијању
Решења о рушењу незаконито изграђених објеката,
обавестити све странке шта је потребно да се достави од
документације како би се објекат озаконио, рекао је
Росић.
По речима инспектора Росића, свим власницима
незаконито изграђених објеката, до краја године би
требало да буду уручена решења о рушењу и
обавештења о документацији која је неопходн да би се
објекти озаконили.
Г.Р.

„ПРОМОЦИЈА ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ”
Програм Црвеног крста Србије „За доброту
сваки дан је добар дан“ реализује се на територији
општине Пландиште од 2010. године. Главни циљ
програма је промоција хуманих вредности и
смањење насиља међу децом школског узраста.
Програм обухвата седам модула: толеранција,
лични и културални идентитет и поштовање
различитости, ненасилно решавање конфликата,
дискриминација и стигматизација, родна равноправност, дечја права и превенција насиља путем
електронских медија (suber bullying).
Ранијих година Програм је реализован у све
три основне школе, док се задњих година реализује
само у ОШ “Доситеј Обрадовић” Пландиште. Од
септембра 2017. до марта 2018. године Програм је
обухватио 31 ученика четвртог разреда, а
реализовано је укупно 50 радионица. Тренутно је у
току евалуација која се завршава 19. марта и која
треба да покаже да ли је и колико Програм утицао
на промену размишљања, ставова и понашања деце.
У реализацији Про-грама ангажовано је 7 младих
волон-тера, који су 2014. и 2015. године завршиле
едукацију за предаваче и након тога биле ангажоване у Црвеном крсту Пландиште, то су: Анђела
Јаворина, Анастасија Тот, Ивана Трнинић,

Јелена Брезичанин, Марина Латковић, Милица
Кресојевић и Милица Дудуковић.
Сарадња са школским психологом је
одлична, а наставници разредне наставе
максимално излазе у сусрет младим волонтерима
по питању термина одржавања радионица, као и у
решавању проблема на које млади волонтери
наилазе у раду са децом. Својим ангажовањем у
току радионице на којој се, на
изузетно занимљив начин (гледањем
цртаног филма), радила евалуација
програма, четвртацима су показали
велико интересовање за овај програм
препознајући примере хуманих
вредности у њему. Дискусија о
хуманим вредностима посебно је била
жива са малишанима IVб разреда.
Mир и Г.Р.

ПРОСЛАВА 8. МАРТ-А У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

У ШКОЛИ У МАРГИТИ ПРИРЕДБА ЗА МАМЕ
Међународни дан жена, 8. март се у општини Пландиште до пре неку годину обележавао у свим
школама и забавишту. Данас, Осмомартовску приреду за маме и баке, уз помоћ својих учитеља
припремају још једино ученици нижих разреда у Маргити. Тако је било и ове године и сваке наредне, све
док буду радили, кажу учитељи Мирјана Гроздановски, Биљана Нецин Куневски, Мита Богдановић и
Михај Микша који су помогли својим ученициа да припреме пригодну приредбу за маме и баке које су и
након приредбе остале да се друже уз пригодно послужење. Учитељи истичу да се Осмомартовска
приредба у Маргити припрема и одржава без прекида,
у континуитету искључиво у част мајки.
На самом крају приредбе сви малишани су
својим мамама уручили цвет и честитку.
Прославу 8. марта у Пландишту је организовао и
КОЦ „Вук Караџић“. У Барицама, жене традиционално
прослављају свој празник а ове године су прославу
организовале Ана Караман, Мануела Корнеа и
Мануела Гајта. Уз добру закуску и одличну живу
музику прослава је потрајала дуже од очекиваног.
Памтиће се, ако не дуже, онда сигурно до наредног 8.
марта.
Г.Р.
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КАРАТИСТИ ОДЛИЧНИ НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“
Пландиште, наступили су 11.03.2018. године на
ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ за полетарце, пионире,
и наде у Инђији и том приликом освојили 10
медаља.
Златну медаљу освојила је: Јовановић
Невена у категорији нада Ц класа.
Сребрне медаље освојили су: Цветићанин
Огњен у категорији полетараца Е класа,
Рокнић Ксенија у категорији пионирки Д
класа, Мајкић Тамара у категорији
пионирки Ц и апсолутна класа, и ката тим у
категорији пионирки у саставу (Мајкић
Тамара, Рокнић Ксенија, Ивановски
Анабела).
Бронзане медаље освојили су:
Русић Стефан у категорији пионира Е
класа, Везмар Вања у категорији женских
нада Е класа, Гроздановски Тамара у
категорији женских нада Ц класа, и ката тим

у категорији полетараца у саставу (Цветићанин
Огњен, Арон Пинтер, Леонтијевић Урош).
Након
завршетка
овог
такмичења,
настављају се интензивне припреме за предстојеће
ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ у категорији полетараца,
пионира и нада који ће се одржати 31.03.2018.
године у Сомбору.
Мајкић Зоран, тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“

* * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *
Школско првенство Србије у каратеу одржаће се у суботу 17. марта 2018. године у Спортској
хали Смедерева. Право наступа имају ученици основних и средњих школа који су се квалификовали за
ово завршно такмичење а међу њима су и Анабела Ивановски и Тамара Мајкић. Надамо се да ће ове
младе десетогодишње такмичарке достојно репрезентовати своју школу, клуб и општину Пландиште.
Државно школско првенство у каратеу (кате/спортске борбе) организују Савез за школски спорт Србије и
Карате федерација Србије.
*
У организацији Фудбалског савеза подручја Панчево и ФСО Пландиште у уторак, 20.03.2018.
године у Пландишту ће се у просторијама КОЦ "Вук Караџић" одржати семинар за делегате Друге ЈБПФ
лиге група Исток.
*
ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских судија и инструктора врши упис полазника
у школу за фудбалске судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26 година) могу се пријавити
Фудбалском савезу Пландиште, ул. Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862-338 и 062/208-952.
puggia

ШКОЛСКИ СПОРТ
У складу са календаром школско-спортских
такмичења током марта месеца у организацији Спортског
савеза општине Пландиште одржано је Општинско
такмичење у Футсалу.
У конкуренцији све три основне школе са
територије наше општине највише успеха имали су
представници ОШ "Доситеј Обрадовић" из Пландишта.
Освајањем првих места у мушкој и женској
категорији Пландиштанци су потврдили вишегодишњу
доминацију.
Окружна
такмичења
у
овој
спортској
дисциплини предвиђена су за другу недељу априла а
домаћин и организатор у мушкој конкуренцији биће
Ковин док ће се најбоље пионирке јужнобанатског
округа надметати 12. априла у Пландишту.
puggia
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 15. март 2018. година VI, Број 57.
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