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Редовна, 16. седница СО Пландиште одржана је у 
петак 17.01.2014. године. Седницом је председавао 
председник СО Пландиште, Раде Клашња, а у раду 
су учествовали сви одборници. Ова седница је 
сазвана по захтеву 9 одборника СО Пландиште и у 
сазиву за ову седницу биле су предложене 4 тачке 
дневног реда.  
На самом почетку седнице, након што је 
председник СО Пландиште прочитао предложени 
дневни ред, председник Општине Милан 
Селаковић се обратио одборницима и у име 
Општинског већа предложио да се као прва тачка 
дневног реда разматра Предлог Закључка о 
заштити и очувању државне и општинске имовине 
у комуналном предузећу „Полет“ Пландиште, коју 
је утврдило Општинско веће на седници одржаној 
15.01.2014. године. Одборници су овај предлог 
усвојили већином гласова.  
Након тога је Драгана Јаћимовски, председница 
одборничке групе  ДС-а, предложила да се са 
дневног реда скину тачке од 2 до 5 и то: предлог 
Одлуке о поништењу Одлуке о промени оснивачког 
акта ДЈКП „Полет“ Пландиште, предлог Одлуке о 
поништењу Одлуке и измени и допуни Одлуке о 
промени оснивачког акта ДЈКП „Полет“, предлог 
Решења о разрешењу председника и чланова 

Надзорног одбора ЈКП „Полет“ 
Пландиште и предлог Решења о 
разрешењу директора ЈКП „Полет“ 
Пландиште, са образложењем да је 
Агенција за привредне регистре 
донела решење којим је извршенa 
промена власништва и назива из 
ДЈКП у ЈКП „Полет“ Пландиште у 
регистар привредних субјеката. 
Након изјашњавања одборника о 
предлогу Драгане Јаћимовски, 
већином гласова  скинуте су са 
дневног реда ове предложене тачке 
дневног реда. 
Пошто није било других предлога за 

измену и допуну  дневног реда, већином гласова 
усвојен је дневни ред са једном тачком дневног 
реда: Предлог Закључка о заштити и очувању 
државне и општинске имовине у комуналном 
предузећу „Полет“ Пландиште. Образложење по 
овој тачки дневног реда дао је Лазар Гутеша, 
адвокат из Вршца, као овлашћени представник 
предлагача. У расправи су учествовали поред 
Лазара Гутеше и одборници Зоран Воркапић, Нада 
Лунц, Зоран Петковић, Владимир Хуђец, Јагода 
Бањанин, Душан Ћурчић, Викентије Нистор и 
Зоран Кнежевић, као и председник Општине, 
Милан Селаковић, председник Скупштине, Раде 
Клашња и посланик у Скупштини АП Војводине, 
Зоран Танасковић. Након расправе о овој тачки 
дневног реда, већином гласова донет је Закључак 
који обавезује председника и друге органе 
Општине Пландиште да уложе максималне напоре 
и предузму сва правна средства у циљу заштите 
државне и општинске имовине и општег интереса у 
комуналном предузећу „Полет“ Пландиште, у 
складу са закључком Владе Републике Србије 05 
број: 46-84942010 од 18.11.2010. године, одредбама 
Закона о јавним предузећима, Статута општине 
Пландиште, као и одлукама ове Скупштине и 
другим законским одредбама.                   З.К. и Р.Г. 

ИЗВЕШТАЈ СА 16. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ  



Прошлог викенда, у ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ Пландиште одржан је трећи део 
семинара „Активно учење“. Поречима директора 
школе, Саве Диљакова, завршни део семинара је 
био супервизијски што  је значило да су полазници 
семинара, на примерима добре праксе, анализирали 
материју коју су у првом полугодишту обрадили.  
Директор је посебно истакао да је за школу веома 
значајно јер је семнинар бесплатзан. За похађање 
семинара који носи 40 бодова, школа је конкурисала 
код ресорног Министарства. Школа у Пландишту је 
једна од седам у Војводини где се семинар одржава 
о трошку организатора.  

Први део, од три радна дана, одржан је 
прошле године када је тридесетак наставника 
почело да похађа семинар „Активно учење“. На 
питање како су изабрани полазници, директор је 
рекао да су то наставници који раде у разредној 
настави и наставници који имају мање часова 
семинара јер је обавеза наставника да у року од 5 
година похађају семинаре и остваре 100 бодова.  
Семинар „Активно учење“ похађали су и учитељи 

из подручних одељења долазе . Школа  је сносила 
трокове путовања и исхран. бе пошто За реализацију 
семинара, ресовно Министарство је ангажовало 
Образовни форум из Београда, који је организовао 
наставнике, односно тренере семинара. 

Семинар је организован како би учитељи и 
наставници могли да помогну деци да  буду 
активнија на часу, пре свега, применом нових 
метода учења и активном  савладавању материје и 
предмета.Нове тенденције у учењу избегавају 
екскатедра наставу и теже да ученици  сами дођу 
дођу до нових сазнања. Учитељи из општине 
Пландиште први пут су овај семинар похађали пре 
13 година. Теме семинара су им, углавном 
познате.Након првог семниара, већ 13 година, 
учитељи примењују нова знања и кажу да у настави 
користе групни рад, рад у пару, проблемску наставу 
и  наставу путем открића. Ефекти оваквог учења 
постоје али много тога зависи од стуктуре одељења, 
од наставане јединице и типа часа. Учитељи  из 
Маргите, који су семинар похађали и пре 13 година, 
сложни су да Свака промена годи. 

                                                                      Г.Р. 

СЕМИНАР ЗА АКТИВНО УЧЕЊЕ  

С Т Р А Н А  2  

У ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ  

 На последњој седници Општинског већа 
општине Пландиште,  већници су усвојили 
Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда у 
2013. години за средства остварена по основу 
накнаде из члана 85. и 87. Закона о заштити 
животне средине и донели Програм коришћења 
средстава за унапређење и заштиту животне 
средине у 2014. години. Овим Програмом су 
предвиђена средства у износу од 5.360.337,57 
динара, која ће се користити за израду и 
реализацију пројеката и учешће на конкурсима из 
области заштите животне средине, управљање 
отпадом, третирање комараца, пошумљавање и 
озелењавање, уклањање амброзије и дератизацију. 
Општинско веће је усвојило и Решење о утврђивању 
висине регресирања трошкова превоза редовних 
ученика средњих школа са подручја општине 
Пландиште који свакодневно путују од места 
становања до места школе за период јануар - јун 
2014. године и предлог Решења о утврђивању 
висине регресирања превоза ученика средњих 
школа који повремено (викендом) путују од места 
становања до места школе за период јануар - јун 

2014. године. Овим решењима се предвиђа да ће 
Општина сносити трошкове месечних карата изнад 
3.800,00 динара од цене коју наплаћује овлашћени 
превозник, умањену за комерцијални попуст 
овлашћеног превозника за све релације, сем за 
релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар, 
где ће Општина сносити трошкове месечних карата 
изнад 3.000,00 динара, за фебруар 2014. - мај 2014. 
године, као и да ће Општина сносити трошкове 
месечних карата изнад 2.000,00 динара динара од 
цене коју наплаћује овлашћени превозник  умањену 
за комерцијални попуст овлашћеног превозника за 
све релације за јануар и јун 2014. године, док 
висина регресирања  износи 50% од цене 
повремених/викенд карата које наплаћује 
овлашћени превозник. У оквиру захтева и молби 
грађана, удружења и других правних лица,  
Општинско веће је између осталих одобрило 
средства у износу од  4.000,00  динара  месечно по 
детету за рефундирање трошкова боравка трећег 
и четвртог детета у  Предшколској установи 
„Сре ћн о  де ти њс тв о“  Пл анд и шт е  и 
Предшколској установи Хајдучица.        
                                                                        З.К. и Р.Г. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО  

РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ  



С Т Р А Н А  3  

И У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ МАТЕРИЈАЛНА ПОМОЋ ЗА СТУДЕНТЕ 

СТУДЕНТИ ПОТПИСАЛИ УГОВОРЕ 

 У суботу, 18. јануара, у сали КОЦ „Вук 

Караџић“ Пландиште потписани су уговори за 

доделу материјалне помоћи редовним студентима 

са територије општине Пландиште. Ова помоћ 

почела је да се додељује на иницијативу 

председника општине, Милана Селаковића и 

његових сарадника, као вид помоћи редовним 

студентима слабијег материјалног стања.  Ове 

године је услов стекло више од сто студената, 

тачније 121, од којих је значајан број био на 

потписивању уговора. Све студенте прво је 

поздравио координатор Канцеларије за младе, 

Драгослав Аврамовић а након тога се студентима 

обратио и председник Општине који је, 

поздрављајући студенте рекао да се нада да ће већи 

број њих остати у општини Пландиште да својим 

знањем помогне општини да се више никада не 

деси да општином влада мали круг људи. 

Материјална помоћ се прима за период од десет 

месеци за школску 2013/2014. годину. 

 Свака помоћ је итекако добро дошла, у 

данашње време, сматрају сви 

студенти који су стекли право на 

материјалну помоћ међу којим је 

одређен број оних који су и 

прошле године примали ову 

врсту помоћи. Много значи када 

се обезбеде средства којима 

може да се плати део станарине 

или комплетан смештај у 

студентском дому, сматрају 

студенти. Лакше се студира и 

због тога су захвални Општини 

на овој помоћи.  

 На конкурс, који је Општина расписала за 

материјалну помоћ студентима која је била 

додељивана и у прошлој школској години, ове 

године се пријавило 130  студената, рекао је Ендре 

Сабо, председник  Комисије за доделу материјалне 

помоћи. Након разматрања свих пријава, Комисија 

је констатовала да су највећим делом конкурисали 

студенти који испуњавају у потпуности тражене 

услове и стичу право да и ове године примају 

материјалну помоћ. Након објављивања коначне 

листе, студенти који су сматрали да су ускраћени 

за материјалну помоћ, могли су да уложе жалбу 

Општинском већу. Списак студената још увек  је 

истакнут на огласној табли у Општини и на сајту 

Општине. 

 Због великог броја пријављених студената 

који испуњавају услове за материјану помоћ, 

максималан износ помоћи за ову школску годину 

je 5.000,00 динара.  

 Ових дана, студенти могу очкивати 

исплату материјалне помоћи за два месеца.       Г.Р. 



КУРС ЗА 

ФУДБАЛСКЕ 

СУДИЈЕ 
 

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. 

Једно је сигурно – почетак сваке календарске 

године у нашој општини обележава Божићни 

Турнир. 

На традиционалном 15-ом по реду Божићном 

Турниру у малом фудбалу у организацији ФК 

Слога Пландиште ове године учешће је узело 

10 екипа. Такмичење се одвијало у две групе 

по двокружном бод систему да би две 

првопласиране екипе из група отишле у 

финални део. Турнир се одржавао у сали ОШ 

Доситеј Обрадовић четврог, петог и завршни 

део на Божић седмог јануара који су својим 

наступом у предиграма обогатили најмлађи 

чланови - петлићи ОФК Пландиште 

предвођени тренером Стојић Савом. 

У игри осредњег квалитета доминирали су 

"домаћини" који су освајањем првог места 

показали да је њихова школа фудбала још увек 

најдоминантнија. 

Редослед екипа: 1. Дизниленд , 2. 

Злотокотлокрпчићи, 3. Кафе Круна и 

Спортска кладионица Бет - X. 
За најбољег играча турнира проглашен је 

Мирослав Радак (Кафе Круна), нај-голман је 

Радован Познић (Дизниленд) а најбољи 

стрелац са 10 постигнутих голова је члан екипе 

Злотокотлокрпчићи Дејан Лазаревић.  

Најуспешнијим екипама и појединицима пехаре и 

новчане награде уручио је председник општине 

Пландиште Милан Селаковић. Директор турнира 

био је  

Александар Величковски а врло добро су делили 

правду Дамир Жигић и Велимир Коруновски. 

Организатори се посебно захваљују пријатељима 

турнира: ОШ Доситеј Обрадовић, КОЦ Вук Караџић, 

Спортском савезу општине Пландиште и Бриксол 

кућној хемији из Вршца. 

Ово је свакако наша најгледанија спортска приредба. 

У прилог томе иде чињеница да је у три дана 

одржавања такмичење пратило преко седамсто 

гледалаца.      puggia  

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 24. јануар 2014, Година 2. Број 6. 
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БОЖИЋНИ ТУРНИР – 2014.  

ДИЗНИЛЕНД  НАЈУСПЕШНИЈА  ЕКИПА  


