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19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ТРИ МАТИЧНА ПОДРУЧЈА

Последња, 19 седница Скупштине
општине Пландиште одржана је у петак,
16.03.2018. године са дневним редом од укупно
10 тачака. Седницом је председавао председник
СО Пландиште, Ендре Сабо.
Пре усвајања дневног реда, председник
СО Пландиште је предложио допуну са једном
тачком, Предлогом Решења о образовању
Стручне комисије за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта. Такође, председник је саопштино
одборницима да је одборница Весна Јаћовић
прешла у Српску народну странку и у
одборничку групу АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ што је био узрок за
гашење одборничке групе ЛСВ и ЛДП која је
имала 2 одборника. Одборници Скупштине
општине Пландиште прво су разматрали
Предлог Одлуке о измени Одлуке о
организацији Општинске управе Општине
Пландиште у оквиру које је речено да ће
општина Пландиште убудуће имати три
матична подручја са дванаест месних
канцеларија. Након тога одборници су донели
Одлуку о вршењу екстерне ревизије завршног
рачуна буџета Општине Пландиште за 2017.
годину. У оквиру ове тачке је
речено
да
је
општина
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Oдборници
СО
Пландиште су након разматрања, донели Одлуку о уносу
података нефинансијске имовине у пословне књиге Општине
Пландиште и као и Одлуку о
правцу пружању државних
путева који пролазе кроз насеља на територији
Општине Пландиште. У оквиру ове тачке је
речено да се кроз територију општине
Пландиште пружају 2 државна пута, Првог Б
реда број 18 (Хадучица, Велика Греда,
Пландиште и Маргита) и Другог А реда број 132
( Пландиште, Барице и Јерменовци). На дневном
реду 19. седнице СО Пландиште утврђен је и
Програм отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини Општине Пландиште за 2018.
годину за који је речено да су 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 је усвојен и Програм коришћења средстава
од наплате накнаде за коришћење минералних
сировина на подручју општине Пландиште за
2018. годину. У оквиру ове тачке је речно 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.
(наставк на стр. 2.)
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Одборници су на 19. седници СО Пландиште
донели 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
утврђује организација, начин рада, управљање и
руковођење у установи, поступање органа установе
ради обезбеђивања остваривања 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.
На последњој седници СО Пландиште,
донета су Решења о измени Решења о образовању и
именовању Савета за безбедност Општине
Пландиште због новог Закона о основама система
образовања и васпитања. У новом саставу Савета су
сада сви директори основних школа, просветни
инспектори и директор Предшколске установе као
и руководилац интерног тима за заштиту жртава
насиља и насиља у партнерским односима у Центру
за социјални рад Пландиште. Након тога,
одборници су донели и Решење о образовању
Стручне комисије за израгу Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта.
Г.Р.

Програми eдукација Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и
равноправност полова у Пландишту

ЗА ЖИВОТ ЖЕНЕ БЕЗ НАСИЉА
У оквиру пројекта „Интегрисани одговор
на насиље над женама и девојчицама у Србији,
фаза II“, који Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност
полова заједнички реализује са Агенцијама
Уједињених нација и Владом Pепублике Србије на
челу са Координационим телом за родну
равноправност одржана је едукација и за
представнике државних институција и установа у
општини Пландиште. У спровођење пројектних
активности, поред Покрајинског секретаријатз за
социјалну политику, демографију и равноправност
полова, учествују и Министарство унутрашњих
послова, Министарство правде, Министарство за
рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту,
Министарство здравља, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и Министарство
омладине и спорта.
Овај пројекат који се спроводи од 2013.
године, а који подржава Влада Шведске усмерен је
на развој друштвеног и институционалног
окружења које ће допринети нултој толеранцији и
искорењавању насиља над женама у Србији. У
оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за
социјалну политику, демографију и равноправност
полова спроводи активности које су усмерене на
унапређење превенције и заштите од насиља у
породици и партнерским односима жена из
рањивих група, као што су Ромкиње, жене из
сеоских подручја и жене са инвалидитетом.
Посебне активности се односе и на унапређење
знања полицијских службеника, запослених у
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центрима за социјални рад, здравственим и
образовним установама о специфичним облицима
насиља као што су сексуално насиље, укључујући и

силовање, прогањање и узнемиравање.
Као једну од активности, Покрајински
секретаријат организује Програме едукација за
унапрећивање знања и разумевања стручњака у
циљу пружања ефикасних услуга заштите жена
жртава насиља из маргинализованих група и
програма едукација за унапређивање знања и
разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних
услуга заштите жена жртава специфичних облика
родно заснованог насиља у 10 одабраних општина
и градова.
Осим у Пландишту, планирани програми
обука спроводће се, на територији Аутономне
Покрајине Војводине, у Беочину - Новом Саду,
Сенти, Новом Кнежевцу, Темерину, Старој Пазови,
Руми, Иригу, Житишту и Вршацу.
На едукацији у Пландишту обрађене су
теме: Маргиналозоване групе жена и Положај жена
и мушкарац а у Србији, Врсте родно заснованог
насиља према женама и Специфични облици
насиља, Потребе жена у ситуацији насиља и
одгoвoрнoст зa пoступaњe, Развој вештина
неопходних за рад са женама жртвама
специфичних облика насиља и Улога институција и
мултисекторска сарадња.

АМБАСАДОР МАКЕДОНИЈЕ У ПЛАНДИШТУ

ПОКЛОН ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИЗБОРНО УЧЕ МАКЕДОНСКИ
Заједно са председником Националног савета
македонске националне заједнице у Србији,
Борком Величковским и Зорицом Митровић,

секретаром
Националног
савета,
општину
Пландиште је посетио и Васко Грков, вршилац
дужности амбасадора Македоније у Србији. Госте
је званично примио заменик председника СО
Пландиште, Владан Младеновић заједно са
Мирославом Петровићем, директором КОЦа“Вук Караџић“ и представницима Удружења
Македонаца „Вардар“ Пландиште, Николом
Кипровским и Бором Костадиновским. У
разговору са гостима представљена је општина
Пландиште и речено има 5 језика у службеној
употреби од којих је један македонски и да је по
томе јединствене у свету.
Повод доласка гостију у општину
Пландиште јесте посета основних школа где
ученици, од почетка школске 2017/2018. године као
изборни Б предмет уче македонски језик. Заједно са
домаћинима, гости су прво обишли ученике
Основне школе “Доситеј Обрадовић“ у Пландишту
који уче мекедонски језик. Макеоднски је од ове
школске године почео да се учи као изборни Б
предмет који предаје професор Александар
Ангеловски. У почетку је било 7 али се у
међувремену прикључило још 3 ученика, тако да у

Пландишту сада има укупно 10 ученика који уче
македонски језик. Од Националног савета
македонске националне манјине сви ученици су на
поклон добили пакет са уџбеником и новиснким
гласилима на македонском језику као и покон
честитку у вредности од 5000 динара за куповину
школског прибора потребног за изучавање
македонског језика. У школи у Пландишту госте је
дочекао директор школе, Сава Дивљаков.
Слично је било и у Хајдучици, у ОШ „Јован
Јовановић Змај“ где је учење македонског језика
почело у другом полугодишту. Госте је дочекао

директор школе, Мирослав Маричић са
професором Бошком Маленовићем и ученицима
који уче македонски језик. У овој школи, за сада је
9 ученика, 2 часа недељно учи македонски језик.
Ученици су из Хајдучице, Старог Леца и Дужина.
За ученике путнике, директор је рекао да је
обезбеђен превоз јер се часови одржавају након
редовне наставе. И у овој школи су ученицима
подељени поклон пакети као и ваучери за куповину
школског прибора.
За вредне ученике припремљени су и
кампови, зимовање или летовање на Охриду или у
Крушеву.
Амбасадор је домаћинима захвалио на
гостопримству и истакао да је основни циљ
његових сарадника и њега, као представника
Македоније у Републици Србији, повезивање два
народа који се у Пландишту очигледно остварује.
Изразио је наду да ће сарадња са општином
Пландиште бити још боља и упутио позив школама
да ученици који долазе на екскурзију у Београд,
посете и Амбасаду Македоније.
Г.Р.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА
У четвртак 29.03.2018. године у сали
биоскопа „Авала“ у Пландишту одржан je други круг
лицитације давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.
Предмет лицитације je било 1.552 хектара
земљишта које се налази у свим катастарским
општинама општине Пландиште, односно 143
лицитационе јединице које се дају у закуп на годину
дана.
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ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНА НАГРАЂУЈЕ
НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ
И ове године је Општинско веће општине
Пландиште одлучило да награди најуспешније
студенте. На основу тога је расписан и Конкурс за
доделу новчаних награда најбољим студентима са
подручја општине Пландиште за школску
2017/2018. годину.
Конкурс је био расписан са циљем
подстицања за постизање бољих резултата
студирања и развијање такмичарског духа. Право
на доделу новчане награде имали су студенти са
пребивалиштем на подручју општине Пландиште
који испуњавају одређене услове, између осталих
да студирају на високошколским установама чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина
или јединица локалне самоуправе, да се
финансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајина или јединице локалне
самоуправе и да су у предходним годинама студија
остварили најмање просечну оцену 8,50 (осам и
педесет) као и да нису студенти прве године
студија. Право на доделу новчане награде имају
студенти мастер студија и студенти докторских
академских студија са пребивалиштем на подручју
општине Пландиште који испуњавају одређене
услове Конкурс је био отворен до 28.02.2018.
године.
Након тога, Комисија за избор најбољих
студената је разматрала пристигле молбе. Комисија

је ових дана објавила коначну листу најбољих
студената који испуњавају услове за добијање
новчане награде.
Ове године то су: Теа Павлица из
Пландишта, студент II године докторских студија
на Факултету техничких наука Нови Сад, студенти
мастер студија, Ксенија Стојић из Маргите
(Технолошки факултет Нови Сад, I година мастер),
Стеван
Кнежевић
из
Милетићева
(Пољопривредни факултет Нови Сад, I година
мастер) и Немања Пејовић из Маргите
(Економски факултет Суботица, I година мастер).
Награђени студенти редовних студија за
школску 2017/2018. годину су: Марио Перић из
Маргите (Факултет техничких наука Нови Сад, III
година), Милица Пејовић из Маргите (Природно
математички факултет Нови Сад, II година),
Катарина Момир из Маргите (Технолошки
факултет Нови Сад, II година), Анела Храшко из
Хајдучице (Медицински факултет Нови Сад, IV
година), Петар Јанчић из Милетићева (Природно
математички факултет Нови Сад, III година),
Тијана Џодан из Велике Греде (Медицински
факултет Нови Сад, IV година), Мила Стојановић
из Пландишта (Медицински факултет Нови Сад, V
година), Сања Брезичанин из Хајдучице
(Факултет ликовних уметности Београд, III година),
Жељка Грачан из Пландишта (Висока здравствена
школа струковних студија Београд, III година),
Атила Барна из Јерменоваца (Факултет музичке
уметности Београд, II година), Зорана Пешевски
из Велике Греде (Висока здравствена школа
струковних студија Београд, III година), Милана
Мајсторовић из Пландишта (Технички факултет
„Михајло Пупин“ Зрењанин, II година), Клара Нађ
из Велике Греде (Висока здравствена школа
струковних студија Београд, III година ), Нина
Тасевски из Пландишта (Економски факултет
Суботица, III година), Ивана Малијар из
Хајдучице (Факултет спорта и физичког васпитања
Нови Сад, II година), Теодора Олајош из
Јерменоваца (Природно математички факултет
Нови Сад, IV година) и Драгана Булајић из
Пландишта (Филозофски факултет Београд, II
година).
Г.Р.

ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У БАРИЦАМА И МИЛЕТИЋЕВУ
Изградња капеле у Барицама и Милетићеву се одвија по планираној динамици. Средства за
изградњу капеле у Барицама и Милетићеву обезбеђена су буџетом општине Пландиште. Како је
пландирано, у првој полпвини ове године требало би да буду завршене обе капеле. Извођач радова на
капели у Бариама је фирма STILL-NET из Панчева. По речима представника Одељења за просторно
планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове,
инспекцијеске послове и пољопривреду, који прате изградњу оба објекта, радови теку добро, како
временски услови дозвољавају. Капела у Барицама има две просторије - капеле, чајну кухињу и санитарни
чвор. У Милетићеву су, по речима представника овог Одељења, радови на изградњи капеле почели
децембра прошле године и за сада, све тече по плану. И капела у Милетићеву има 2 просторије - капеле,
једну чајну кухињу, санитарни чвор и помоћну просторију за алат и прибор за копање. По речима
представника Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално стамбене послове, инспекцијеске послове и пољопривреду радови на обе капеле oвијау се по
планираној динамици, како временски услови дозвољавају. Извођачи кажу да ће радити како би се оба
објекта завршила у предвиђеном року.
СТРАНА 4

КУД „ЈАСЕН“ НА ФЕСТИВАЛУ У АСТРИЈИ
ИГРЕ ИЗ БАНАТА НАГРАЂЕНЕ ВЕЛИКИМ АПЛАУЗОМ

За релативно кратко време свога постојања,
будући да су се основали и почели са радом пре три
године (2015. године), КУД „Јасен“ из Великог Гаја
већ други пут наступа у Аустрији. Након
Клагенфурта, Гајчани су овога пута од 8. до 13.
марта били у Инсбруку, где су наступали на
фестивалу музичко фоклорних традиција под
називом „Заиграј, запевај традицију сачувај“.
На позив организатора овог Фестивала,
руководства КСУД-а „Братство“ из Инсбрука,
гости фестивала су била културно-уметничка
друштва из Републике Српске, Немачке, Србије и
земље домаћина, из Ауструје. КУД“Јасен“ из
Великог Гаја је био једини представник из Србиje
на шта су посебно поносни. Одлазећи у Инсбрук
знали су да треба да оправдају поверење домаћина

и да се представе у најбољем светлу. Тако је и било,
расположени фоклораши из Великог Гаја успели
су, звуком табурице, песмом бећарца и својим
наступом да измаме велики аплауз бројне публике
(преко 500).
Чланови КУД-а „Јасен“ кући су се врати
презадовљни гостопримством. Кажу да је Инсбрук
леп граду окружен планинама и да су успели да
виде све његове знаменитости. Ван Фестивала,
њихов домаћин била је Бранка Фајферић, њихова
Гајчанка која годинама живи у Инсбруку. Бранка се
истински потрудила да им испуни све жеље и да им
и ово гостовање у Аустрији остане у незаборавном
сећању.
Г.Р.

УНИЈА ЖЕНА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

УСКРШЊИ БАЗАР ЗА СВЕ
У организацији Уније жена Српске
напредне странке Пландиште, уочи Ускршњих
празника у Пландишту је по други пут
организована културна манфестација „Ускршњи
базар“. По речима председнице Уније жена,
Наташе Бајић, жеља организатора је да се окупе
представници свих удружења и мaлих привредника
са територије општине Пландиште, да изложе своје
производе и тако упознају посетиоце са својим
радом. Ускршњи базар који је имао и етно карактер
јер су били изложени и традиционални
специјалитети, слани и слатки колачи који се
спремају за празник.
На овогодишњем Базару су своје
штандове имали, поред организатора, Актив жена
„Гређанка“ из Велике Греде, Актив жена“
Бисери“ из Пландништа, Александра Станић је

изложила осликано камење а Љиља Демше је на
свом штанду имала сувенире и магнете. Један кутак
Базара одређен је био и за мале приватнике који се
баве лековитим тинктурама и биљем (Момир
Ћалић) и производњом меда (Весна Младеновски). Посетиоци Базара први пут су могли да се
упознају са радом масера – рефлексологије стопала,
Жељка Цеснака.
На Базару се чула и лепа писан реч,
пригодну поезију читале су на језицима који су у
службеној употреби у општини Пландиште,
Александра
Нистор
(српски),
Виолета
Станојковски (македонски), Вероника Биро
(мађарски) и Марија Манчу и Родика Грујеску
(румунски). Вече је додатно улепшао и звук гитаре
за шта се побринуо Предраг Везмар из Старог
Леца.
Г.Р.
СТРАНА 5

ОДРЖАНЕ ОПШТИНСКА СМОТРА ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА И СМОТРА
ФОКЛОРНИХ ТРАДИЦИЈА

ВЕРНА ПУБЛИКА ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ

У организацији Културно
образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште, у Пландишту је успешно
одржана 18. Општинска смотра
дечијег фоклорног и музичког
стваралаштва 16. Општинска смотра
фоклорних традиција и ансамбала.
У
скоро
двочасовном
програму, наступала су скоро сва
културно уметничка друштва из
општине Пландиште, КУД “Вук
Караџић“ Пландиште, „Младост“
Велика Греда, „Дукати“ Маргита,
„Јасен“ Велики Гај и КУД „Братство“
из Хајдучице.
Такмичарски су наступали КУД “Вук
Караџић“, млађа фоклорна група са две
кореографије, „Игре из Шумадије“ и „Игре из

са две песме у извођењу мешовите певачке групе
(девојчице и старије жене) а са обичајем „Свадбене
игре Словака у Хајдучици“ у оквиру Смотре
традиција. У оквиру ове Смотре наступао је и КУД
“Младост“ са кореографијом „Како се некада учила
азбука и бројалица“ у извођењу млађе дечије групе
и са сплетом песма „Ми смо деца неба“ у извођењу
женске певачке групе.
КУД “Дукати“ је ове године наступао са две
кореографије ревијално као и остали ансамбли и
Тамбурашки оркестар „Стари знанци“ из Велике
Греде.

Пирота“ и старија фолклорна група са
кореографијом „С оне стране Тимока“ - Влашке
игре. КУД „Јасен“ из Великог Гаја је ове године
такмичарски наступао са кореографијом „Игре из
Баната“ у иззвођењу млађе фоклорне групе. КУД
„Младост“ је на овогодишњој Смотри такмичарски
наступао са кореографијом Зорана Цветићанина
„Игре из Бачке“ у извођењу старије фоклорне
групе. У оквиру музичког стваралаштва КУД
“Братство“ из Хајдучице такмичарски је наступио
Смотру је званично отворио председник
општине, Јован Репац. И овога пута се смотра
одржала у препуној сали биоскопа „Авала“ када
тражила карту више. Ни овога пута нису изостајали
велики аплаузи и подршке којима је публика
даривала своје фаворите али су, ипак, највећи
утисак и симпатије оставиле играчке групе
најмлађих. Посећеност Смотре и бројност
посетилаца је добило посебне похвале од
селектора. О пласману на Зонску смотру која ће се
одржати у Панчеву, одлучиће селектори, Петар
Павлов, музиколог и Драган Мићић, кореограф
након што буду завршене смотре у свим
општинама Јужног Баната.
Г.Р.
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