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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последња 24. седница Скупштине
општине Пландиште одржана је у понедељак,
26.11.2018. године. На дневном реду седнице
којом је председавао Ендре Сабо, председник
СО Пландиште укупно је било 19 тачака.
Одборници су прво разматрaли Извештаја
о извршењу Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2018. годину за период јануарсептембар 2018. године у оквиру којег је речено
да је извршење текло према плану и програми
извршења за првих 9 месеци, односно да су сви
буџетски
корисници
добили
планирана

средства. Такође је речено да је у овом периоду
извршење планираног буџета било 60,92% од
укупно планираног за 2018. годину.
Након тога, одборници су усвојили
Одлуке о обављању делатности зоохигијене,
Одлуку
о
улицама,
општинским
и
некатегорисаним путевима на територији
општине Пландиште и Одлуку о градском и
приградском превозу путника на територији
општине Пландиште. Овим одлукама дефинише
се преузеће које је у складу са законом
регистровано и лиценцирано за обављање
делатности зоохигијене са којим ће општина
Пландиште закључити уговор, уређује се
управљање, одржавање, заштита и развој улица,
општинских и некатегорисаних путева на
територији општине Пландиште и прописује се
начин обављања градског и приградског превоза
путника на територији општине Пландиште
унутар насељеног места или између два или
више насељених.

наставак на стр. 2.

НА СКУПШТИНИ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ПОТПИСАЛА МЕМЕОРАНДУМ И ПОВЕЉУ

Стална конференција градова и општина –
Савез градова и општина Србије одржала је своју
46. редовну Скупштину, која је организована уз
помоћ
програма
“Подршка
локалним
самоуправама на путу ка ЕУ – Друга фаза”, који
финансира Влада Шведске. Том приликом је
обележен и значајан јубилеј - 65 година
постојања и рада СКГО на унапређењу услова за
функционисање
локалне
самоуправе
и
квалитетнији живот грађана у нашим градовима и
општинама.
Тема скупштине СКГО била је: „Европска будућност локалне самоуправе“ с обзиром да ће
ове и наредне године представници градова и општина у Србији интензивно размишљати о процесу
приступања Србије Европској Унији и перспективи локалне самоуправе. На заседању последње
Скупштине СКГО разматране су следеће теме, као кључне: Приступање Србије Европској унији и
улога локалне самоуправе; Процес проширења ЕУ и перспектива локалних власти Европе и
Припреме локалне самоуправе у Србији за приступање Европској унији. Овом приликом
представници 24 града и општине потписали су меморандуме о сарадњи са СКГО у циљу
имплементације пакета подршке у три области, за унапређење административне ефикасности и
делотворности на локалном нивоу, унапређења грађанског учешћа и транспарентности на локалном
нивоу и за унапређења антикорупцијских политика на локалном нивоу.
За општину Пландиште, Меморандум за унапређење антикорупцијских политика на
локалном нивоу, потписао је Горан Доневски, заменик председника Општине док је Повељу
градова и општина о енергетској ефикасности ”Енергетски свесни и ефикасни”, за општину
Пландиште потписао Ендре Сабо, председник СО Пландиште.
У раду седнице су учествовали и Бранко Ружић, министар државне управе и локалне
самоуправе, Јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције, Сем Фабрици, амбасадор,
шеф Делегације Европске уније у Србији, Јан Лундин, амбасадор Краљевина Шведска у Републици
Србији и остали званичници СКГО.
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Одборници су донели и
Одлуку о утврђивању урбанистичких зона
обавезног инвестиционог одржавања и унапређења
својства зграде и зона обавезног одржавања
спољног изгледа зграде. На дневном реду 24.
седнице СО Пландиште је и Предлог Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2018. годину (трећи допунски буџет).
У оквиру ове тачке је речено да се Трећи допунски
буџет општине Пландиште за 2018. годину планира
на нижем нивоу од Другог, због прерасподеле
апропријација и нереализованих инфраструктурних
пројеката као што су: изградња капеле у Великом
Гају, санација коловоза у улици Војвођанска од
Хајдук Вељкове до канала у Пландишту и
апропријације,
мере
активне
политике
запошљавања коју финансира Национална служба
за запошљавње. Одборници су након тога усвојили
и Правилник о начину управљања дугом општине
Пландиште.
Након тога, одборници су разматрали
комуналне теме, и једногласно дали сагласности на
Одлуку ЈП „Полет“ Пландиште о ценама
комуналних услуга које су кориговане након 7

година јер, по речима директора корекције цена на
услуге ЈП „Полет“ последњи пут је урађена 2011.
године.
Одборници су након тога донели Решење о
давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Предшколске установе „Срећно
детињство“ Пландиште, Решење о давању
сагласности на Извештај о раду Предшколске
установе „Срећно детињство“ Пландиште за
школску 2017/2018 годину, и Решења о давању
сагласности на Годишњи план рада Предшколске
установе „Срећно детињство“ Пландиште за
школску 2018/2019 годину. На последњој седници
СО Пландиште одборници су образовали Савета
родитеља општине Пландиште, разрешили и
поново именовали директора Центра за социјални
рад Пландиште. Након тога, на дневном реду су
били школски одбори, односно разрешења старих и
именовање нових чланова у школским одборима
ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ
„Јован Јовановић Змај“ Хајдучица.
Последња тачка су била одборничка питања.
Г.Р

САЈАМ СТВАРАЛАШТВА СЕОСКИХ ЖЕНА У ВОЈВОДИНИ

ТРИ УДРУЖЕЊА ЗАЈЕДНО

Завод за равноправност полова Нови Сад
упутио је позив општини Пландиште да учествује
на 10. Сајму стваралаштва сеоских жена у
Војводини којим се уједно обележавао и
Међународни
дан
сеоских
жена.
Сајам
стваралаштва сеоских жена промовише друштвену
групу жена са села, њихову креативност и
стваралаштво. Сајам је имао три излагачке теме,
ткање и рукотворине, традиционална храна
Војводине и сувенири. Општину Пландиште су
представљала три удружења која су региствона,
Удружење инвалида рада општине Пландиште,
Актив жена „Гређанка“ и Клуб жена „Јефимија“.
Сва
три
удружења
су
се
представила
рукотворинама које и данас израђују али су на
штанду имали и кулинарске специјалитете из нашег
краја, углавном слатки програм. По речима
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Славице Цветићанин, председница Удружења
инвалида рада
општине Пландиште је рекла
да је Сајам био
организован у
затвореном простору, да је то
била прилика да
се удружења и
активи међусобно још боље
упознају.
Посебно је
похвалила Предрага Вулетића, покрајинског
секретара за за социјалну политику, демографију и
равноправност полова који је обишао Сајам и скоро
сваки штанд.
Циљ овог Сајма је да се најшира јавност
упозна са потенцијалима и вештинама ове
друштвне групе, рекли су организатори. Намера је
била да се промовишу производи жена са села као
могућност туристичког бренда Војводине и
локалних заједница. Без сумње да је учешће на
Сајму у Новом Саду била могућност бројним
удружењима и активима али и појединцима да
њихови производи буду препознати по квалитету и
њиховим потенцијалима. Било је то место за
међусобно повезивање и комуникацију међу
произвођачима али и за комуникацију са
потенцијалним купцима.
Сајам ставаралаштва сеоских жена је био
продајног карактера тако да су посетицима били
доступни за куповину сви изложени предмети,
сувенири и бројне ђаконије.
Г.Р.

КУД „ДУКАТИ“ ИЗ МАРГИТЕ

ПРОСЛАВА ПУНОЛЕТСТВА
КУД „ДУКАТИ“ из Маргите ових дана је
Годишњим концертом обележио 18 година од
оснивања и континуираног, успешног рада. По
речима кореографа, Зорана Димковића који је од
оснивања са њима, КУД „Дукати“ није пропустио
ниједу годину да својој верној публици не поклони
Годишњи концерт где приказују све што су
урадили током године али и најуспешније
креографије у њиховој биографији. Кажу,
маргитска публика која препознаје добру игру и
несебично је награђује богатим аплаузима,
засигурно заслужује Годишњи концерт својих
играча.

На 18. по реду Годишњем концерту КУД
„Дукати“, када је КУД прославио своје
пунолетство, у госте су позвали КУД „Вук
Караџић“ Пландиште јер иначе практикују да у
госте имају, бар једног најближег комшију и КУД
„Ђорђе Малетић“ из Јасенова.
Мото и овогодишњег концерта је био је да
„На млађима свет остаје“ јер је у мањим општинама
ако је немају средњу школу ни факултет, судбима
фоклорних ансамбала иста, полако осипање по
одласку играча на даље школовање. У суботу, 24.
новембра на сцени Дома културе у Маргити сваки
наступ је био надахнут, одигран срцем и награђен
аплаузом. За своју верну публику, КУД „Дукати“ је
припремио изненеђење. Некадашњи први ансамбл,
који је почео да игра тачно пре 18 година,

самоиницијативно се поново окупио и пред
домаћом публиком сјајно одиграо једу од
омиљених кореографија, Игре из Босилеградског
Крајишта коју је поставио Зоран Димковић.
КУД „Дукати“ једно од ретких друштава у
општини Пландиште које ради у континуитету, без
прекида, од оснивања до данас. Први ансамбл је
сваке године имао најмање једну турнеју по
иностранству. Играчи су дуго одолевали обавезама
које су имали и остајали верни Ансамблу без
обзира на обавезе студирања или рада у другим
градовима, кажу да се код куће у свом матичном
КУД-у осећају најбоље и најсигурније. Заједно су
пропутовали скоро све земље у најближем
окружењу и са осмехом се присећају турнеје у
Румунији,
Пољској,
Француској,
Италији,
Бугарској.
Председник КУД-а, Михај Микша је захвалио
верној публици и пријатељима на подршци и
обећао да ће бити веран Ансамблу са жељом да и
он доживи пунолетство уз њих.

УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
У ДУХУ ПРАВОСЛАВЉА ОБЕЛЕЖИЛИ КРСНУ СЛАВУ
Удружење ратних војних инвалида општине Пландиште и ове
године је скромно, у духу православља а у присутву својих чланова и
невеликог броја гостију, обележилo своју Крсну славу, Светог
Великомученика Димитрија.
Резање славског колача обавио је месни парох, Недељко
Јанковић. Колач је ломио Славко Русић, председник Удружења
ратних војних инвалида општине Пландиште са својим најближим
сарадницима. Након тога, председник општине Пландиште, Јован
Репац је поздравио све присутне и домаћинима честитао Славу. На
обележавању Крсне славе Удружења, испред Општине су били и Горан Доневски, заменик председника,
Владан Младеновић, заменик председника СО Пландиште и остали. У име Удружења, Милан Брујић,
један од најстаријих чланова, бираним речима је захвалио председнику општине за подршку и помоћ коју
Општина пружа њиховом Удружењу које је невелико. Посебу захвалност је изразио за помоћ у
организацији Републичког такмичења ратних војних инвалида у риболову када су представници бројних
Удружења из целе Србије били у Пландишту. – Без помоћи Општине, Удружење не би могло да прихвати
организацију тако великог такмичења. Међутим, највећи утисак на све такмичаре, оставило је присуство
председника општине Пландиште током целог такмичења - рекао
је Милан Брујић.
Испред општине Пандиште на прослави Крсне Славе
Удружења ратних војних инвалида били су и Горан Доневски,
заменика председника општине Пландиште и Владан
Младеновић, заменик председника СО Пландиште и остали
гости.
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ЗАВРШНА ТАБЕЛА
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК“

ЗАВРШНА ТАБЕЛА
ДРУГА ЈБПФ „ИСТОК“

ЈЕСЕЊИ ПРВАЦИ - ФК „ХАЈДУЧИЦА“

Општи утисак је да су се пландиштанци и
ове године снашли слично у односу на претходне
три сезоне. Бодовни салдо могао је бити и већи,
простора за напредак има али све у свему агилно
руководство клуба може бити задовољно обзиром
да је приоритетни циљ опстанак у овом
такмичарском рангу. Са новим-старим тренером
Познић Радованом фудбалери углавном из
Пландишта и околних општинских места настојаће
да у наставку првенства остваре још боље
резултате и задрже пласман у средини табеле.
Слога не треба да брине за будућност.
Пионирска и кадетска селекција су при врху табеле
у оквиру Јужнобанатске лиге – Исток и на тај
начин настављају традицију сјајних резултата
млађих узрасних категорија клуба из Пландишта.

Пласманом ФК "Слога" из Маргите Општина
Пландиште у овом такмичарском рангу има поново
више од једне екипе након пуних седам година.
Учинак Хајдучичана, могао би се описати као
идеалан. Лидер на табели има само један пораз,
најбољу одбрану и други најефикаснији напад.
Фудбалери Хајдучице, предвођени тренером Мршић
Милорадом, прилику да понове највећи успех клуба
пласманом у Прву ЈБПФ лигу имаће у години када
клуб прославља јубилеј 80 година постојања и рада.
Ослањање на претежно сопствени играчки
кадар и промовисање младих играча били су
основни циљеви ФК Слога из Маргите као
повратника у овај ранг такмичења након више од 25
година. Као "новајлије" не могу бити незадовољни
приказаним партијама а уз мало среће бодовни салдо
односно пласман на табели би био много бољи.

puggia

МФЛ АЛИБУНАР-ПЛАНДИШТЕ
ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
ПЛАНДИШТАНСКИХ КЛУБОВА
Доста добра организација, солидни терени и нешто
већи број неодиграних утакмица главне су
карактеристике
јесењег
дела
такмичења
Међуопштинске фудбалске лиге АлибунарПландиште. Јесењи првак, на основу гол разлике, је
Надамо се да ће оба наша представника
ФК "Банат". Поред екипе из Иланџе једини
остварити
зацртане планове у пролећном делу
озбиљни кандидат за прво место је ФК "Граничар"
првенства.
puggia
из Милетићева.
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* БЛИЦ

ВЕСТИ * * * БЛИЦ ВЕСТИ *
*
Зимски регистрациони период у 2019. години за
играче клубова свих степена такмичења траје од 14.
јануара до 8. фебруара, 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 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.
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