
   

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Година XXXII Број 1 20.01.2016. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 

1. 

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 

бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015 ) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште 

(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на 

седници одржаној дана 20.01.2016. године донело 

 

 
З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ  
 

 

          1.   УСВАЈА СЕ  План јавних набавки за 2016. годину. 

                  2.  Закључак и План јавних набавки за 2016. годину објавиће се у „Службеном листу Општине 

Пландиште“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 4-2/2016-III 
Дана: 20.01.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                  Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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3. 
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014 и 96/2015), члана 8. Правилника о раду Савета за 
безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ бр. 4/2013) и члана 64. Статута 
општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће 
општине Пландиште дана 20.01.2016. године, доноси 
 
 

П Р О Г Р А М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

I.  Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Пландиште за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се начин коришћења 
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Пландиште, за активности 
које се током 2016. године планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 
 
II. Средства за реализацију Програма, биће предвиђена Одлуком о буџету општине Пландиште за 2016. 
годину, конто 743324 у износу од 1.000.000,00 динара, као и пренета средства из претходне године у износу 
од 89.486,47 динара, укупно 1.089.486,47 динара. 
 
III. Средства из тачке II. овог програма користиће се наменски у складу са одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима и то: 
 

Ред. бр.: Активности: Износ: 

 
1. 

 
Рад тела за координацију 

 

 
20.000,00 

 
2. 

 
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 

 

 
100.000,00 

 
3. 

 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја 
 

 
80.000,00 

 
4. 

 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

 

 
50.000.00 

 
5. 

Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које 
контролишу и регулишу саобраћај на путевима и др. органа 

надлежних за послове безбедности саобраћаја 

 
150.000,00 

 
6. 

 
Поправљање саобраћајне инфраструктуре  

 

 
689.486,47 

УКУПНО: 1.089.486,47 

 

IV. Финансирање активности из тачке III. овог програма вршиће се у зависности од прилива средстава од 
наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
учињених на територији општине Пландиште, из буџета општине Пландиште и осталих прихода у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 
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V. Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реaлизоваће се према степену 
приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја општине Пландиште, односно председник општине 
Пландиште. 
 
VI. Средства из тачке  II овог програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других извора, која 
ће се користити у складу са овим програмом. 
 
VII. Стручне и административно техничке послове у вези са реализацијом Програма, као и надзор над 
извршавањем уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводи, Општинска 
управа општине Пландиште, Одсек за планирање и грађење. 
 
VIII. Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
          
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 344-9/2016-III 
Дана: 20.01.2016. године 
ПЛАНДИШТЕ 

   
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 

 
 
 

4. 

На основу члана 142. став 4. Закона о спорту („Сл. гласник РС“, број 24/2011 и 99/2011-др. закони), 

члана 15. став 1. тач. 1. и члана 64. став 1. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 

16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 20.01.2016. године, 

донело је 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНЕ 

            

 УСВАЈА СЕ Програм развоја спорта општине Пландиште за период 2016-2020 године, са 

предложеним акционим планом који је његов саставни део. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ 
ОПШТИНА ПЛАНДИШРЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ: 66-1/2016-III       ПРЕДСЕДНИК 
ДАНА: 20.01.2016. године            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ПЛАНДИШТЕ      Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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5. 

Општина Пландиште 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

за период 2016-2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пландиште, јануар 2016. 
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РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА 

 
Поштовани суграђани, 

 
Програм развоја спорта општине Пландиште, за период од 2016. до 2020. године и Акциони план за 
његову примену израђени су у складу са  Стратегијом развоја спорта у Републици  Србији, Законом  о 

спорту, којим је предвиђено укључивање локалних самоуправа у планирање и развој ове значајне 
области за све грађане, спортисте и спортске клубове, савез и удружења и чињеницом да спорт као 

делатност од посебног значаја треба да испуни своју наглашену друштвену мисију која поред 
такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни, социјални и други садржај. 

 
Општи циљ Програма развоја спорта општине Пландиште је унапређење и развој спорта у нашој Општини 
кроз системску, стратешку и организацијску бригу, са јасно одређеним конкретним мерама за решавање 

проблема у свим областима спорта. Израђен на основу сумирања досадашњих искустава, анализе стања 
у спорту у општини Пландиште и уочених проблема и потреба за чије решавање су, пратећи модерне 
тенденције, дате смернице и акциони план, овај важан документ као циљеве развоја спорта у нашој 

Општини поставља: 
 

 повећан  обухват  бављења  спортом  у свим  сегментима  становништва,  посебно  деце,  
младих,  жена,  особа  са инвалидитетом и старих 

 укључивање  што  већег  броја  ученика  у  бесплатне  програме  школског  спорта  у  
оквиру  школских  секција  и ваннаставних спортских активности 

 унапређење  подршке клубовима  и спортовима  од посебног значаја за Општину у области 
квалитетног  и врхунског спорта 

 подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за 
привредно-туристичку добит 

 
Програм развоја спорта општине Пландиште, као први званични документ овакве врсте у нашој Општини, 
дефинише активности на реализацији постављених реалних циљева по областима спорта, водећи рачуна 
о томе да је за општину Пландиште, која је увек била Општина спортова,  подједнако  важно  да има  и 
што  више  врхунских  спортиста,  чији  успеси  превазилазе  оквире  спорта  и  доприносе афирмацији 
наше Општине и што ширу доступност спорта за све суграђане, узимајући у обзир да спортско-

рекреативне активности омогућавају људима да побољшају своје физичке и функционалне способности 
чиме се, између осталог, стварају и повољни утицаји на њихово здравље. 

 
Сматрам да ћемо, у име те наше решености, истрајати и успети у нашим намерама и да ћемо, 
подстицањем заинтересованих у локалној заједници да се укључе у решавање наведених проблема и дају 
свој допринос уобличавању визије развоја спорта у нашој Општини, реализовати један програм на који 
ћемо сви бити поносни. 
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1. УВОД  
 

Спорт се мора посматрати двојако, као средство и као спорт сам по себи. Он доприноси личном и 
друштвеном развоју кроз креативне активности и рекреацију, које служе задовољењу човекове потребе за 
физичким вежбањем, ради личног физичког и менталног благостања.  

Спорт је посебно вредан за савремени свет који се брзо мења и који, с једне стране, карактерише 
повећање слободног времена, а с друге стране урбанизација и стални технолошки развој, а који теже да 
одвоје човека од његове природне средине.  

Савремени спорт представља огромно достигнуће модерног друштва и важно друштвено благо. Он 
може да одигра важну и активну, конструктивну улогу у јачању физичког, интелектуалног и моралног здравља 
човечанства. 

Савремени спорт је један од кључних елемената у достизању хуманих вредности и у акцијама које се 
спроводе против различитих предрасуда, дискриминација и идеја насиља. Сразмерно значају спорта, његов 
развој мора бити подржан и охрабриван на свим нивоима друштва, укључујући и локалне заједнице.  

Основна функција спорта, или како се често каже спортска функција, је спортско образовање којим се 
у суштини постиже спортска култура.  

Образовање подразумева савладавање и усавршавање знања и вештина (техничко-тактичких 
задатака) у спортским гранама-дисциплинама. На тај начин сваки учесник физичког вежбања може да 
подстиче сопствене физичке способности у креативном испољавању. 

Грађани могу учестовати у спорту као пасивни посматрачи - гледаоци и љубитељи спорта. или као 
непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије развоја спорта у 
Србији. 

Прилику да учествују у спорту имају сви грађани Републике Србије без обзира на друштвени статус, 
верску и сексуалну припадност или било који други вид опредељености.  

Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе и целокупни народ.  
Када се људи баве спортом, они се играју, радују и тада испољавају најбоље људске особине које 

долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција, другарство, тимски рад, посвећеност и упорност.  
Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, већ и када је 

реч о психо‐социјалном развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и сарадничких 

вештина, усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим тога, бављење спортом 
представља важно средство превенције ризичних понашања младих, попут пушења, злоупотребе алкохола и 
дрога, и малолетничке деликвенције.  

Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном понашању младих, као 
што су недостатак позитивних узора, недостатак самодисциплине и досада.  

На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт може значајно допринети промоцији здравља 
и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања деце и младих, родној равноправности и 
оснаживању жена, може подстаћи инклузију и благостање особа са инвалидитетом и бити важан фактор у 
превенцији конфликата и изградњи мира. 

Резолуција Европског парламента о развоју и спорту из 2005. године такође наглашава значајне 
образовне и социјалне функције спорта и његов значај не само за физички развој појединаца, већ и када је 
реч о промоцији социјалних вредности као што су тимски дух, фер такмичење, сарадња, толеранција и 
солидарност. 
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2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ  ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2016 - 
2020. ГОДИНЕ 

 

Програм развоја спорта општине Пландиште за период 2016.-2020. године је резултат ТИМСКОГ 
рада запослених у Општинској управи општине Пландиште, Спортског савеза општине Пландиште, као и 
невладиних организација и удружења грађана са територије Општине.   

 
Образована је Радна група у саставу: 
 
1. РАДЕ СУРЛА,  координатор канцеларије за ЛЕР 

2. МИЛОШ МАНОЈЛОВИЋ, Одсек за имовинске правне односе општине Пландиште 

3. ДРАГОСЛАВ АВРАМОВИЋ, координатор Канцеларије за младе општине Пландиште 

4. БОЈАНА ЈОВАНОВИЋ, чланица Општинског већа општине Пландиште 

5. МИЛОРАД СТОИЛКОВСКИ, члан општинског већа општине Пландиште 

6. МИЛАН ПУЂА, секретар Спортског савеза општине Пландиште 

 
 

3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
 
Законским регулативима јасно су дефинисана права и обавезе субјеката у области спорта. Програм 

развоја спорта у општини Пландиште подразумева да сви субјекти у спорту познају прописе које се односе на 
спорт: 

 Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 83/2006 ); 

 Закон о спорту („Службени гласник РС“,  бр. 24/2011 и 99/2011 – др. закони); 

 Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, бр. 
99/2009 и 67/2012 – одлука УС); 

 Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон). 
 

Спорт и физичка култура су препознати у највишен законском акту Републике Србије, Уставу, као  
делатност  од  посебног  интереса  за  грађане  Србије.   
 

Закон о локалној самоуправи наводи да се Општина преко својих органа у складу са законом, стара  
о задовољавању потреба  грађана  и у области  спорта  и  физичке  културе. Закон је утврдио потребе и 
интересе грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе, за чије се остваривање обезбеђују 
средства у буџету јединица локалне самоуправе: 

1. подстицање  и  стварање  услова  за  унапређење  спорта  за  све,  односно бављења  грађана  
спортом,  посебно  деце,  омладине,  жена  и  особа  са  инвалидитетом; 

2. изградња,  одржавање  и  опремање  спортских  објеката  на  територији јединице локалне  
самоуправе, а посебно јавних  спортских терена у стамбеним насељима или  у  њиховој  близини  и  
школских  спортских  објеката,  набавка спортске опреме и реквизита; 

3. организација  спортских  такмичења  од  посебног  значаја  за  јединицу локалне самоуправе; 
4. спортски  развој  талентованих  спортиста  и  унапређење  квалитета стручног рада са њима; 
5. учешће  спортских  организација  са  територије  јединице  локалне самоуправе у европским 

клупским такмичењима; 
6. предшколски  и  школски  спорт  (рад  школских  спортских  секција  и друштава,  општинска, градска 

и међуопштинска  школска спортска такмичења и др; 
7. делатност  организација  у  области  спорта  чији  је  оснивач  или  члан јединица локалне 

самоуправе; 
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8. активности  спортских  организација,  спортских  друштава,  удружења, гранских  и  територијалних 
спортских савеза на  територији јединице локалне самоуправе,  у  зависности  од  тога  да  ли  је  
спортска  грана  од  значаја  за јединицу  локалне  самоуправе,  која  је  категорија  спортске  гране,  
колико спортиста  окупља,  у  којој  мери  се  унапређује  спортски  рад,  у  ком  рангу такмичења 
спортска организација учествује и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

9. унапређење  заштите  здравља  спортиста  и  обезбеђивање  адекватног спортско-здравственог  
образовања  спортиста,  посебно  младих,  укључујући  и антидопинг образовање; 

10. стипендирање  за  спортско  усавршавање  категорисаних  спортиста, посебно перспективних 
спортиста; 

11. спречавање негативних појава у спорту; 
12. едукација,  информисање  и  саветовање  грађана,  спортиста  и  осталих учесника  у  систему  

спорта  о  питањима  битним  за  одговарајуће  бављење спортским активностима и делатностима; 
13. периодична  тестирања,  сакупљање,  анализа  и  дистрибуција релевантних  информација  за  

адекватно  задовољавање  потреба  грађана  у области  спорта  на  територији  јединице  локалне  
самоуправе,  истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација; 

14. унапређивање  стручног  рада  учесника  у  систему  спорта  са  територије јединице  локалне  
самоуправе  и  подстицање  запошљавања високо квалификованих спортских стручњака и врхунских 
спортиста; 

15. рационално  и  наменско  коришћење  спортских  сала  и  спортских објеката  у  државној  својини  
чији  је  корисник  јединица  локалне  самоуправе, кроз  одобравање  њиховог  коришћења  за  
спортске  активности  и  доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта; 

16. награде  и  признања  за  постигнуте  спортске  резултате  и  допринос развоју спорта. 
 
Примена Закона о спорту олакшана је доношењем 24 подзаконска акта и то су: 

 Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију; 

 Правилник о националној категоризацији спортиста; 

 Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у 
области спорта; 

 Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта; 

 Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности; 

 Правилник о условима за обављање спортских делатности; 

 Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним 
спортским објектима; 

 Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама; 

 Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста; 

 Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за 
усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима  са посебним заслугама; 

 Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских активности и 
учествовање на спортским такмичењима; 

 Правилник о мерилима и поступку за утврђивање својства лица које се самостално баве спортским 
активностима и делатностима као јединим или основним занимањем; 

 Правилник о номенклатури спортских занимања и звања; 

 Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста; 

 Правилник о дозволи за рад спортских стручњака; 

 Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту; 

 Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве 
оспособљавањем у области спорта; 

 Правилник о надзору над стручним радом у области спорта; 

 Правилник о садржају и начину вођење матичних евиденција у области спорта; 

 Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у 
области спорта; 
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 Правилник о садржају и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта; 

 Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о спортским организацијама, 
спортским савезима, спортским друштвима и спортским центрима; 

 Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора. 
 

Прописи који се индиректно односе  на спорт су : 

 Закон о играма на срећу; 

 Сет закона о порезима; 

 Закон о туризму, итд.  
 

Ови  прописи,  мада  директно  не  регулишу  питање  спорта,  у  неким  својим деловима, сваки у оквиру своје 
основне регулативе, уређују одређена питања која се тичу спорта (финансирање спорта од прихода 
остварених од игара на срећу, пореске  олакшице  код  издвајања за спорт) или су по својој природи области 
које се директно правно уређују у  одређеној мери са спортом (туризам).  
 

4. ПОВЕЗАНОСТ СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 
 

Значај стратешког планирања на локалном нивоу је од изузетног значаја. Међутим, сва локална 
стратешка документа морају бити у потпуности усклађена са националним стратегијама, регионалним и 
интернационалним документима. Од 2005. године до данас Влада Републике Србије донела је велики број 
стратешких докумената, у којима су наведени циљеви, мере и приоритети Републике Србије у области 
развоја и начини њиховог остваривања. Кључна стратешка документа, са којима смо током рада усклађивали 
нашу стратегију су: 
 

 Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године – Циљ стратегије 
обухвата развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт, повећање обухвата бављења 
грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације, развој и унапређење врхунског 
спорта, развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009–2013–2020 - Стратегија има посебну улогу за 
будући просторни развој Србије који се конципира на основу дугорочних визија стратешких праваца 
развоја сопствених финансијских капацитета, коришћења расположивих фондова и иностраних 
инвестиција, а на основу одрживог коришћења потенцијала и територијалног капитала; 

 Стратегија развоја туризма Републике Србије - Указује на могућности развоја туризма у односу на 
кретања у светском туризму, стратешко туристичко позиционирање, избор приоритетних српских 
туристичких производа, план конкурентности,  инвестициону стратегију,  план потребних улагања и 
маркетинг план; 

 Стратегија развоја школског спорта у АП Војводини 2013-2017. године – Циљеви ове стратегије су 
побољшање материјално–техничких ресурса школског спорта; подизање нивоа физичке активности 
свих ученика, подстицањем и оснаживањем целе школе да у сарадњи са родитељима и локалном 
средином промовише физичку активност и благостање у својој школској заједници; побољшање 
квалитета и квантитета понуде школског спорта; значајна подршка развоју школског спорта на нивоу 
локалних самоуправа; неговање културе спортског понашања, фер-плеја, сарадње, толеранције и 
поштовања различитости на спортским теренима и поред њих; побољшање медијског праћења и 
промоције школског спорта. 

 Стратегија одрживог развоја општине Пландиште за период 2014-2020. године – Један од циљева 
стратегије у области спорта је одржавање постојећих и изградња нових спортско рекреативних 
центара, као и јачање капацитета запослених у сектору друштвених делатности кроз развој 
менаџерског и тренерског кадра и стручно усавршавање и континуирана едукација спортских 
радника. 

 Просторни план општине Пландиште – Планом су предвиђене локације за изградњу спортско 
рекреативних објеката у насељима као и одржавање постојећих, који ће допринети развоју 
постојећих и формирању нових спортских,  клубова, поготово у мањим срединама. 
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5. ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

5.1. Административни  и географски положај 

Територија општине Пландиште се налази у југоисточном делу АП Војводине, тачније у источном 
делу Баната. Простире се између границе са суседном 
Румунијом на истоку, општине Сечањ на северу, 
општине Алибунар на западу и општине Вршац  на југу.  

Подручје Општине у односу на важније 
комуникације има релативно повољан положај. Кроз 
Општину пролази железничка пруга на линији 
Зрењанин-Пландиште-Вршац-Бела Црква и државни 
пут првог реда, на релацији Зрењанин-Сечањ-
Пландиште-Вршац.  

И поред могућности за одвијање сва три вида 
саобраћаја (друмски, железнички и водни) основни 
инфраструктурни проблем је неискоришћеност 
геостратегијског положаја општине Пландиште, 
односно инфраструктурна изолованост и неповезаност општине и Републике са суседном државом. 

 Удаљеност општине Пландиште од неких значајнијих центара је следећа: 

 Нови Сад:   122 km 

 Београд:   85 km 

 Вршац:    21 km 

 Темишвар (Румунија):  95 km 

 

Табела 1: Општи подаци о Општини у поређењу са вишим територијалним јединицама 

Територијална 

јединица 

Површина 

(km2) 

Пољопривредна 

површина 

(%) 

Број 

насеља 

Катастарских 

општина 

Регистрованих 

месних 

заједница 

Становништво 

(на дан 

30.06.2012.) 

укупно 
на 1 

km2 

Општина Пландиште 383 89,9 14 13 13 11.165 29 

Удео у односу на Округ 9,02% 89,5 14,89% 13,13% 12,62% 3,83% 63 

Удео у односу на АПВ 1,77% 82,4 2,30% 2,91% 2,38% 0,58% 89 

Удео у односу на РС 0,43% 65,6 0,23% 0,22% 0,29% 0,16% 81 

Извор: РЗС, 2013. 

 
5.2. Структура подручја Општине Пландиште 

 

Подручје  општине Пландиште чине 13 месних заједница и 14 насељених места: Пландиште, Велика 
Греда, Хајдучица, Стари Лец, Дужине, Марковићево, Милетићево, Банатски Соколац, Маргита, Барице, 
Јерменовци, Купиник, Велики Гај и Лаудоновац. Скупштина општине има 23 одборника.  
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5.3. Општи подаци о становништву 

 

Укупан број становника општине Пландиште, по попису из 2011. год. (прерачуната вредност) износи 
11.336, што је у односу на 2002. год. пад од 2.012 становника, односно 15,04%. У поређењу са просеком на 
нивоу АП Војводине (4,93%) и Републике Србије (4,15%), овај пад је значајно већи и указује на веома 
озбиљну депопулацију Општине. 

Табела 2: Основни подаци природног кретања становништва 

Територијална 

јединица 

Број становника 
Природни прираштај 

(2012.) 

1981. 1991. 2002. 2011. апсолутно релативно 

Општина Пландиште 16.138 14.581 13.377 11.365 -155 -13,9 /оо 

Јужнобанатски Округ 340.189 328.428 313.937 294.043 -1.570 -5,4 /оо 

АП Војводина 2.034.782 1.970.195 2.031.992 1.931.809 -9.538 -5,0 /оо 

Република Србија 7.729.246 7.576.837 7.498.001 7.186.862 -35.143 -4,9 /оо 

Извор: РЗС, Становништво-упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и 2002. 

и Општине и региони у РС 2013. 

 

Од укупног броја становника Општине Срби чине 51,76%, Мађари 11,29%, Македонци 9,19%, Румуни 
6,92%, Словаци 5,43%, Роми 2,48%. 

С обзиром на мултиетнички састав Општине, степен толеранције у општини Пландиште је 
израженији него код неке хомогене средине. На овом простору припадници различитих нација су већ 
вековима уназад научили да се може живети заједно.  

Вишејезичност је заступљена у свим институцијама локалне самоуправе као и у школама и 
предшколским установама. У службеној употреби су српски, мађарски, румунски, словачки и македонски 
језик. 

Просечна старост становника у општини Пландиште, према подацима за 2012. год. је нешто виша у 
односу на републички ниво (44,92), али значајно виши у односу на АП Војводину (41,83 година) и износи 42,4 
година. Пратећи тај тренд и индекс старења становништва у Општини је већи, и износи 156,88, у односу на 
Републику Србију (125,38) и нарочито АП Војводину (119,64). 

Табела 3: Просечна старост становништва Општине, према полу, и у односу на АПВ и РС и удео 
становништва преко 65 година старости 

Територијална јединица Пол Година 
Удео популације 

преко 65 год. 

Удео популације 

преко 65 год. 

2011. 2002. 2011. 

Општина Пландиште 

просек 44,7 

20,28 19,73 М 43,4 

Ж 46,1 
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АП Војводина 

просек 41,8 

15,51 16,39 М 40,2 

Ж 43,3 

Република Србија 

просек 42,2 

16,54 17,40 М 40,9 

Ж 43,6 

Извор: РЗС 

 

Очекивано трајање живота деце рођене 2010-2012. год. у општини Пландиште је у случају мушке 
деце 68,97 година, а женске 76,24, што је у оба случаја мање него на нивоу АП Војводине (мушка деца 71,15 
а женска деца 76,64), док је ова разлика још већа на нивоу Републике (мушка деца 72,22 а женска деца 
77,29). 

 
6. СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Организације у области спорта са одређене територије се оснивају ради уређивања и остваривања 

спортских питања од заједничког интереса, територијални спортски савез, односно савез спортова.  
Спортска породица обједињена у Спортском савезу општине Пландиште броји 23 спортска удружења 

(клуба) и 1 општински грански савез, што укупно чини 24 члана.  
Потребе и интересе грађана у области спорта, општина Пландиште задовољава преко Спортског 

савеза општине Пландиште.   
Посебне активности усмерене су ка омасовљењу спорта међу најмлађима, спровођењу школског и 

развоју такмичарског спорта, организацији спортских манифестација и одржавању спортских објеката.  
Спортски савез општине Пландиште сумира све податке и релевaнтне информације из области 

спорта за потребе локалне самоуправе и других надлежних органа и институција. 
 

 
 

7.     АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА 
 
7. 1. Организације у области спорта 

 
Физичка и правна лица која се баве спортском активношћу, односно делатношћу чине систем спорта. 

Поред физичких лица која чине нуклеус спорта, део система спорта јесу и организације у области спорта.  
На територији општине Пландиште постоје следеће организације у области спорта: спортске 

организације које су основане као удружења (спортско удружење), грански спортски савез и стручна спортска 
удружења. 

Спортске организације које су основане као удружења (спортска удружења) су добровољне 
недобитне организације засноване на слободи удруживања више физичких и/или правних лица, организоване 
на основу статута и основане ради остваривања заједничког циља у области спорта.  

На територији општине Пландиште постоји 24 спортска удружења (клуба) која су организована у 
складу са Законом о спорту и регистрована у Агенцији за привредне регистре,  а исти су чланови Спортског 
савеза општине Пландиште. Сваки, од наведеног броја клубова, припада одређеној грани спорта утврђеној 
Правилником о спортским гранама у Републици Србији, који спортове сврстава у четири категорије: 
олимпијске, неолимпијске (Sport Acord), остале неолимпијске и мулти спортове. Сви наведени подаци су на 
основу сазнања којима располаже Спортски савез општине Пландиште и који су доступни. 
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Спортске гране на територији општине Пландиште 

Олимпијски спортови Неолимпијски 
спортови 

Остали неолимпијски 
спортови 

Мулти спортови 

Фудбал Карате Мото спорт Рекреативни спорт 

Кошарка Шах Стрељаштво  
(покретне мете) 

Школски спорт 

Одбојка Спортски риболов   

 
 
 

Број клубова по спортским гранама на територији општине Пландиште 

Фудбал 11 Шах 1 Стрељаштво 2 

Кошарка 2 Карате 1 Спортски риболов 4 

Одбојка 1 Мотоциклизам 1   

 
 

Табеларни преглед спортских удружења (клубова) на територији општине Пландиште 

Ред. 
бр. 

Назив 
Спортског удружења 

Место 
Грана 
спорта 

Година 
оснива

ња 
Статус 

Члан 
Спортског 

савеза 

1. Фудбалски клуб 
"Слога" 

Пландиште фудбал 1946. активан да 

2. Омладински фудбалски клуб 
"Пландиште" 

Пландиште фудбал 2002. активан да 

3. Фудбалски клуб  
"Хајдучица" 

Хајдучица фудбал 1938. активан да 

4.  Фудбалски клуб "Младост" Велика Греда фудбал 1933. активан да 

5. Фудбалски клуб 
"Солунац" 

Банатски 
Соколац 

фудбал 1937. активан да 

6. Фудбалски клуб  
"Граничар" 

Милетићево фудбал 1936. активан да 

7. Фудбалски клуб 
"Наша Крајина" 

Купиник фудбал 1975. активан да 

8. Фудбалски клуб 
"Гај" 

Велики Гај фудбал 1973. активан да 

9. Фудбалски клуб  
"Слога" 

Маргита фудбал 1928. активан да 

10. Фудбалски клуб  
"Марковићево" 

Марковићево фудбал 1975. неактиван да 

11. Омладински фудбалски клуб 
"Барице" 

Барице фудбал 2004. неактиван да 

12. Карате клуб  
"Агробанат" 

Пландиште карате 1988. активан да 

13. Шах клуб  
"Слога" 

Пландиште шах 1962. активан да 

14. Одбојкашки клуб  
"Пландиште" 

Пландиште одбојка 2005. активан да 

15. Кошаркашки клуб 
"Агробанат" 

Пландиште кошарка 1979. активан да 

16. Женски кошаркашки клуб 
"Слога" 

Пландиште кошарка 1994. активан не 

17. Стрељачки клуб  Хајдучица стрељаштво 2009. активан да 
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"Хајдучица" 

18. Стрељачки клуб 
"Пландиште" 

Пландиште стрељаштво 2010. активан да 

19. Мотоциклистички клуб  
"Панонски гусари" 

Пландиште мото спорт 2011. активан да 

20. Удружење спортских 
риболоваца "Смуђ" 

Пландиште спортски 
риболов 

2000. активан да 

21. Удружење спортских 
риболоваца "Кедер" 

Хајдучица спортски 
риболов 

1988. активан да 

22. Удружење спортских 
риболоваца "Шаран" 

Јерменовци спортски 
риболов 

1984. активан да 

24. Удружење спортских 
риболоваца "Гргеч" 

Купиник спортски 
риболов 

2010. активан не 

 
Спортске организације могу се, ради уређивања и остваривања заједничких циљева и интереса, као 

и заједничког наступања у области спорта , удруживати и у спортска друштва. 
Спортске организације, територијални грански спортски савези, самостални професионални 

спортисти и стручна удружења у одређеној грани спорта могу се, ради уређивања питања од заједничког 
интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања организовања такмичења и статуса спортиста у 
одређеној грани спорта, односно области спорта, удруживати у гранске спортске савезе за једну или више 
спортских грана (национални, покрајински, градски, општински). На територији општине Пландиште 
функционише један општински грански савез. Фудбалски савез општине Пландиште окупља 9 активних и 2 
неактивна клуба. 

Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се, ради уређивања и остваривања стручних 
спортских питања од заједничког интереса, удруживати у стручна спортска удружења  (удружења тренера, 
судија и др.). На територији општине Пландиште постоје 2 струковна удружења која нису организована као 
правна лица. Фудбалски савез општине Пландиште у свом саставу обједињује и судије и тренере који су 
организовани као струковна организација. 
 
 
7.2.  Такмичарски спорт 

 
Такмичарски спорт има дугу традицију на простору општине Пландиште. Јавља се са појавом првих 

спортова на овим просторима и представља један од најважнијих сегмената спорта.  
И поред негативних појава (материјално - финансијских, драстичног пада наталитета, миграција 

младих због школовања или запослења), такмичарске екипе и појединци постижу врло запажене резултате.  
 
Укупан број сениорских рангова такмичења националних гранских савеза у којима учествују клубови 
са територије општине Пландиште: 
 

Гране спортова за мушкарце Број рангова Гране спортова за жене Број рангова 

Фудбал 3 Одбојка 1 

Кошарка 1  

Шах 1 

 
Напомена: 

 У табелама нису приказане гране спортова: карате који нема такмичењe по ранговима, женскa 
кошарка која се такмичи само са млађим категоријама и мото спорт односно спортски риболов 
чији клубови не учествују у такмичењима, већ своје циљеве и задатке остварују кроз организацију 
традиционалних манифестација, скупова,  смотри и парада. 
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Преглед по гранама спорта и рангу такмичења на територији општине Пландиште 
 

Ранг такмичења Број клубова Гране спорта 

I 0  

II 0  

III 1 шах (м) 

IV 3 фудбал, кошарка (м), кошарка (ж), 

V 1 одбојка (ж) 

VI 1 фудбал 

VII 6 фудбал 

 
У највишем као и у II рангу такмичења код екипних спортова немамо представнике. 
У III рангу такмиче се: сениори ШК "Слога" (Војвођанска лига Банат - Југ). 
У IV рангу такмиче се: сениори ФК "Слога" (Војвођанска фудбалска лига "Банатска"), сениори КК 

"Агробанат" (Летња лига - Јужни Банат), кадеткиње ЖКК "Слога" (Квалитетна лига Војводине). 
У V рангу такмиче се: сениорке ОК "Пландиште" (Друга војвођанска лига - Јужни Банат). 
У VI рангу такмиче се сениори ФК "Хајдучица" (Друга јужнобанатска фудбалска лига Исток). 
У VII рангу такмиче се сениори ФК "Младост", ФК "Граничар", ФК "Солунац", ФК "Наша Крајина",  ФК 

"Гај",   ФК "Слога", (Међуопштинска фудбалска лига Алибунар-Пландиште). 
 
Одличне резултате у грани спорта карате, у појединачној конкуренцији постигли су чланови Карате 

клуба "Агробанат" и то: Невена Гроздановски која је заузела треће место на Купу Србије за Сениоре, Стефан 
Величковски који је наступио на првенству Балкана у јуниорској конкуренцију и освајач бронзане медаље на 
првенству Србије за јуниоре и Александар Ивошевић који је у екипној сениорској конкуренцији заузео треће 
место на првенству Србије односно друго место на Купу Србије. 

Поред резултата које током такмичења остварују појединци и екипе у категорији сениора, посебан 
успех у такмичењу постижу и млађе категорије клубова на територији општине Пландиште. Посебно се, на 
основу резултата и пласмана у завршницу државних такмичења, истичу млађе категорије у спортским 
гранама:  фудбал, карате и кошарка. 

Битан део Програма развоја спорта, па самим тим и такмичарског спорта, представља и анализа 
броја особа укључених у спорт, на основу података добијених од чланица Спортског савеза општине 
Пландиште и других клубова са територије наше општине. 
 

Преглед броја спортиста по узрасним категоријама и гранама спорта  
на територији општине Пландиште 

 

            Узрасне категорије 

Грана Сениор Јуниор Кадет Пионир Школа Укупно Жена 

Фудбал 220 20 20 40 50 350 - 

Одбојка 15   17 10 42 42 

Кошарка 19  11 18 10 58 21 

Карате 3 6 7 30 45 91 37 

Шах 16 3   1  20 - 

Стрељаштво 20     20  

Укупно 293 29 38 106 115 581 100 

Напомена: 

 Приказане узрасне категорије у табели подразумевају: сениор  преко 18 година, јуниор од 16 до 18 
година, кадет од 14 до 16 година, пионир од 12 до 14 година и школа спорта од 4 до 12 година.  

 
Из табеле се уочава укупан број особа укључених у тренажни процес, од којих је највећи део и у 

такмичењима, што свакако представља одличну основу за  развој спорта и постизање врхунских резултата.  
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Број женске популације укључене у спорт јесте мали у односу на укупан број спортиста, али је 
приметно увећан у односу на протекле године, захваљујући пре свега мотивационој политици Спортског 
савеза општине Пландиште. 

У прегледу није приказан број организованих и самоорганизованих рекреативних група и појединаца 
који се спортом баве периодично или редовно, чији се број по слободној процени креће око 200.  

Деца предшколског узраста нису у систему такмичења и рад са њима одвија се кроз школице 
одређених грана спортова. 
 

Анализом стања у такмичарском спорту закључујемо следеће: 
 

1. Није успостављен систем финансирања трошкова такмичарског и тренерског процеса, па је 
неопходно да спортски клубови због свог опстајања наплаћују чланарине и друге трошкове у вези са 
такмичањем. Самим тим се директно утиче на смањен број деце која се такмиче и баве спортом; 

2. Није успостављен систем контроле спровођења програма у спортским клубовима, а и финансијско 
пословање се недовољно контролише; 

3. Мали број женске популације бави се спортом и веома мали број жена учествује у управљачким 
структурама спортских клубова; 

4. Врхунски резултати изостају, јер млади нису довољно мотивисани за професионално бављење 
спортом. Велики проблем општине Пландиште је пад наталитета и миграција младих услед избора 
образовања или запослења, лош социјални статус становништва, тако да све мање деце започиње бављење 
спортом, а они који се већ баве немају довољно средстава за постизање врхунских резултата. 
 
 

7.3. Категоризација 

  
Правилником о националној категоризацији спортова одређен је ранг спортских грана у Републици 

Србији. Све спортске гране разврстане су у шест категорија. У складу са Правилником, све спортске гране са 
територије општине Пландиште разврстане су у четири групе.  
 

Разврставање спортских грана 

I група: II група: III група: 

кошарка карате спортски риболов 

одбојка шах мото спорт 

фудбал   

стрељаштво   

 
7.4. Кадрови у спорту 

 
Поред спортисте као физичког лица у систему спорта, Закон о спорту препознаје и остала физичка 

лица у систему спорта и то спортске стручњаке и стручњаке у спорту. Спортски стручњаци су лица која имају 
одговарајуће високо образовање у области спорта, односно физичке културе,  или су оспособљена за 
обављање одређених стручних послова у спорту.  

Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те врсте 
послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности. 

Посебан осврт и пажња биће посвећена спортским стручњацима и то тренерима у спорту на 
територији општине Пландиште, односно лицима која у оквиру занимања у спорту учествују у демонстрирању 
спортских вештина, програмирању, планирању и реализацији стручно-педагошког рада у одређеној спортској 
грани, не умањујући тиме значај и улогу стручњака у спорту. На основу података добијених од клубова, 
преглед тренера дат је у табели испод.   
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Преглед тренера у спортским клубова на територији општине Пландиште 
 

Ред. 
бр. 

Тренери у спортским клубовима Број Проценат 

1. Оперативни тренер ( курс ) 8 80% 

2. Тренер ( више образовање ) 1 10% 

3. Тренер ( високо образовање ) 1 10% 

Укупан број тренера на територији општине Пландиште 10 100% 

 
Напомена: 

 Појединим националним гранским савезима нису потребна звања стечена школовањем или 
стручним оспособљавањем од организација у области спорта које се баве стручним 
оспособљавањем са дозволом за рад, већ услове за добијање лиценце сами прописују, независно од 
стеченог звања. 

 
На основу свега наведеног закључујемо следеће: 

 
1. Мали је проценат кадрова у спорту са одговарајућим образовањем у области спорта. Разлози за то 

су: недостатак финансијских средстава за радно ангажовање кадрова на неодређено време, недовољно 
развијена свест о значају усавршавања кадрова, недовољан број стручних скупова и едукативних семинара и 
недостатак мотивације спортиста, а посебно спортиста средњошколаца, за упис одговарајућих образовних 
установа из области физичке културе и спорта; 

2. Велики проблем у раду, са којим се тренери сусрећу, је недостатак опреме и реквизита.  
 
7.5.  Финансирање спорта 

 
Спорту као непрофитабилној области на нивоу локалне самоуправе је потребан константан извор 

финансирања, како би се зацртани планови и програми могли реализовати. 
Према Закону о спорту, Општина Пландиште обезбеђује средства у буџету за остваривање потреба и 
интереса грађана у области спорта на територији општине Пландиште.  

Скупштина општине Пландиште препознала је значај и улогу Спортског савеза општине Пландиште, 
те тако потребе и интересе грађана у области спорта остварује преко Спортског савеза општине Пландиште, 
коме и обезбеђује средства у буџету општине Пландиште сваке године.  

Средства се додељују на основу Годишњег програма рада и програма финансирања  (финансијског 
плана ) одобреног од  надлежног органа локалне самоуправе и користе се за остваривање потреба и 
интереса грађана прописаних Законом.  

Саставни део одобреног финансијског плана Спортског савеза општине Пландиште јесте и 
расподела средстава организацијама у области спорта на територији општине Пландиште, извршена од 
надлежног органа Спортског савеза општине Пландиште, а на основу Правилника Спортског савеза општине 
Пландиште о расподели средстава спортским организацијама са територије општине Пландиште.  

Организације у области спорта које су чланице Спортског савеза општине Пландиште  одређена 
финансијска средства могу добити за редовне и посебне програме, на основу одобреног финансијског плана 
Спортског савеза општине Пландиште.  
 

Табела процентуалног издвајања за спорт из буџета општине Пландиште 
 

2012. 2013. 2014. 2015. 

1,06 % 1,01% 1,72 % 1,35 % 

 
Поред директног издвајања из буџета, у ранијем периоду извори финансирања су били: дотације од 

привредних субјеката, игара на срећу, спонзорства и личног ангажовања управа организација у области 
спорта.  
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Анализом финансирања спорта утврђено је да су финансијска средства из буџета општине, 
недовољна за реализацију многих активности које су од виталног значаја за развој спорта: стипендирање 
врхунских спортиста, стипендирање студената будућих кадрова за рад у спорту, радно ангажовање на 
неодређено време кадрова за рад у спорту у организацијама у области спорта, финансирање утврђивања 
здравствене способности спортиста, финансирање одржавања спортских објеката. 

Већим издвајањима за спорт, обезбедило би се функционално финансирање које је неопходно за 
развој спорта и постизање врхунских резултата.  
 

7.6. Здравствена заштита спортиста  

 
Закон о спорту  прописује обавезу утврђивања здравствене способности спортисте који учествује у 

спортском такмичењу и то најмање два пута током године.  
Према Правилнику о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање спортских 

активности и учествовања на спортским такмичењима, утврђивање здравствене способности спортисте 
такмичара врши специјалиста спортске медицине у здравственој установи у којој се обавља делатност 
спортске медицине.  

На основу података добијених од спортских организација на територији општине Пландиште, у нашој 
Општине постоји око 566 спортиста такмичара у категоријама: сениори, јуниори, кадети, пионири и млађи 
пионири.  

Поред спортиста такмичара који су чланови спортских организација и који учествују у клубским и 
школским  такмичењима, постоје и спортисти такмичари који су учесници само школских такмичења и њихов 
број се процењује на око 30.  

Чињеница је да се током године може затражити да се обави око 530 прегледа, с обзиром на број од 
566 спортиста такмичара којима је обавеза да се утврди здравствена способност најмање два пута у току 
године.  

У контакту између Спортског савеза општине Пландиште и Дома здравља Пландиште, неформално 
је успостављен систем и дефинисана су правила, а у циљу омогућавања утврђивања здравствене 
способности свим спортистима. 

Дом здравља Пландиште, као надлежна здравствена установа у јединици локалне самоуправе на 
чијој територији спортиста има пребивалиште или боравиште и даље утврђује здравствену способност 
спортиста такмичара, са тенденцијом пораста броја извршених лекарских прегледа.  
 

Анализом здравствене заштите спортиста може се констатовати следеће: 
1. Велики број младих не испуњава здравствене предиспозиције за бављење физичком активношћу;  
2. Дом здравља Пландиште не поседује одговарајућу опрему за тестирање спортиста и нема 

успостављену сарадња са установама које се баве тестирањем спортиста; 
3. Утврђивање здравствене способности не обавља се за све спортисте у оптималном  временском 

року, а код појединих спортиста утврђивање здравствене способности не обавља специјалиста спортске 
медицине.  
 
7.7.  Жене у спорту 

 
Статистички подаци говоре о ниској заступљености жена пре свега у националним селекцијама, 

клубовима, управама, са мање спортискиња на врхунском нивоу и са мање учесница на спортским 
догађајима од значаја.  

Стога су  мање медијски заступљене и једва видљиве у телевизијским преносима спорта, не 
рачунајући Олимпијске игре.  

Главни проблем изостанка жена из спорта јесте недостатак времена које могу организовати по својој 
вољи,  с обзиром на чињеницу да највећи терет посла код куће и у породици носе жене.  

На територији општине Пландиште посебна пажња посвећена је укључивању женске популације у 
систем спорта и то пре свега кроз тренажни, такмичарски процес и организацију разних спортских 
манифестација.  

Приметно је повећање броја жена које се баве спортом у односу на број мушкараца. Посебни 
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резултати постигнути су у области рекреативног и школског спорта.  Одређени број жена се баве 
рекреативним активностима које се углавном своде на рад у теретани, јогу и аеробик. 

Разлози малог броја жена у спорту су: мали проценат организација у области спорта које раде са 
женском популацијом, незаинтересованост жена за образовање у области спорта, укључујући и спортско 
новинарсто, недовољан проценат женских кадрова у спорту, незаступљеност у органима управљања и 
руковођења, незаинтересованост за разне организоване облике спортских активности. 

 
7.8. Спорт особа са инвалидитетом   

 
Спорт и физичка активност  собом носе позитиван утицај на квалитет живота, здравље, менталну 

стабилност, мотивацију и самопоуздање особа са инвалидитетом.  
Особе са инвалидитетом немају усвојене навике бављења спортом у раним годинама, због 

немогућности бављења спортом попут вршњака без инвалидитета, нарочито на часовима физичког 
васпитања у школи.  

Спортске активности за особе са инвалидитетом се могу поделити у три групе: за особе са 
оштећењем вида и слуха, за особе са моторичким поремећајима и за особе са потешкоћама у менталном 
развоју.  

На територији општине Пландиште не постоји удружење које обједињује све особе са 
инвалидитетом, није успостављена кординација са надлежним институцијама у вези са добијањем основних 
података о особама са инвалидитетом из којих се могу планирати одређене активности и не постоји 
интересовање за организовање или учешће на такмичењима особа са инвалидитетом, а ни прилази 
спортским објектима нису им прилагођени. 
 
7.9.  Спорт за све 

 
Област спорта која обухвата бављење спортским активностима ради одмора и рекреације, 

унапређивање здравља или унапређивања сопствених резултата у свим сегментима популације јесте спорт 
за све,  или рекреативни спорт.  

Концепт „спорт за све“ истиче у први план да рекреативни спорт мора да карактерише редовни 
програм вежбања у циљу очувања здравља и физичке спремности.  

Рекреативни спорт који становништво општине Пландиште значајно преферира, реализује се кроз 
активности које организују и спроводе поједине организације у области спорта, као и друге организације на 
територији општине Пландиште.  

На територији општине Пландиште рекреативним спортом самоорганизовано или организовано се, 
по процени, бави око 150 грађана, махом средњих година.  

Услови за бављење рекреативним спортом у погледу простора и опреме нису незадовољавајући, 
али могу бити много бољи.  

Највећи проблем представља недостатак затворених спортских објеката као и недовољно слободних 
термина у постојећим затвореним спортским објектима.  

Не постоје организације у области спорта које се баве промоцијом и активностима у вези са развојем 
спорта за све, тако да нема довољно активности у циљу промоције рекреативног спорта за све грађане, а 
посебно за грађане средњих година и за најстарије, оба пола, нема кадрова за занимања из области „спорт 
за све“. 

Спортска активност радника недовољно је организована, тако да рекреативци наше оштине не 
учествују у спортским сусретима рекреативаца широм земље. 

 
8.  ШКОЛСКИ СПОРТ  

 
Школски спорт у смислу Закона о спорту, обухвата организоване наставне и ваннаставне активности 

у области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења која се спроводе у оквиру 
школског система у складу са наставним планом и програмом, утврђеним у складу са законом.  

Школски спорт на територији општине Пландиште који организује и спроводи Спортски савез 
општине Пландиште на основу календара и пропозиција такмичења Савеза за школски спорт Србије, 
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организован је на завидном нивоу.  
Учесницима је обезбеђено утврђивање здравствене способности, такмичарске легитимације,  

дипломе,  исхрана и освежење, а у зависности од степена такмичење превоз  и смештај.  
Спортски реквизити и опрема обезбеђују се школама у складу са потребама и финансијским 

могућностима.  
За такмичења која се одржавају на територији општине Пландиште обезбеђује се комплетна 

организације која подразумева ангажовање помоћног особља, службених лица, обезбеђивање простора, 
опреме и реквизита.  

Ученици основних школа такмиче се на општинском нивоу у кошарци, малом фудбалу,  и одбојци.  
За такмичења у осталим спортским дисциплинама, заинтересовани ученици се могу директно 

пријавити и учествовати на окружним или међуокружним такмичењима.  
Деца предшколског узраста нису обухваћена школским такмичењима. У току је анализа на основу 

које ће се наћи начин за укључивање предшколаца у школска такмичења. 
 

Табеларни преглед учесника у школском спорту у 2014. години 
 

 Општинско 
такмичење 

Окружно 
такмичење 

Међуокружно 
такмичење 

Републичко 
такмичење 

Укупно 

Број спортова 3 3 1 1 8 

Број мушких екипа 3 3 0 0 6 

Број женских екипа 3 3 1 1 8 

Број ученика 90 30 0 0 120 

Број ученица 90 30 10 10 140 

Број утакмица 12 10 2 5 29 

 
Напомена: 

 Укупан број спортова из табеле није добијен сабирањем колона, с обзиром да се у већини случајева 
ученици надмећу у истим спортовима на различитим нивоима такмичења. 

 Укупан број ученика и ученица који су учествовали на школским такмичењима приказан у табели, 
не подразумева број различитих особа укључених у такмичења, већ напротив, велика већина 
истих ученика и ученица се такмичи у различитим спортовима. 

 
Анализом стања у школском спорту закључујемо следеће: 
1. Не постоји континуитет у постојању и раду спортских секција, нема довољно термина, недостају 

одговарајући спортски реквизити и опрема. Женска популација је заинтересована за учествовање у раду 
секција и на такмичењима, а са друге стране, поједини ученици учествују на више такмичења; 

2. Унутар школе не организују се такмичења и ученици нису мотивисани за спортске активности. У 
радној недељи има мали број часова физичког васпитања;  

3. Не постоји организовано деловање педагога физичког васпитања, посебно у сеоским срединама, 
где нема ни довољно тренера. 
 

9. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Уређене и опремљене површине и објекти намењени обављању спортских активности представљају 
спортске објекте у смислу Закона.  

Према врсти у коме се обављају спортске активности, објекти могу бити: затворени спортски објекти 
и отворени спортски објекти. 

Затворени спортски објекти јесу објекти који представљају физичку, функционалну и техничко-
технолошку целину са свим инсталацијама, постројењима и опремом, намењени за обављање одређених 
спортских активности.  

Отворени спортски терени јесу посебно уређене површине намењене за обављање одређених 
спортских активности. 

Позивајући се на националну стратегију развоја спорта у Србији, направљена је генерална 
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класификација спортских објеката: 

 Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени); 

 Спортски центри (комплекс затворених и отворених спортских терена); 

 Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски стадион, разни 
отворени спортски терени, зграде веслачког клуба итд.); 

 Адаптирани простори за вежбање  
 

Преглед броја спортских објеката по класификацији спортских објеката 
 

Назив 
насељеног 

места 

Фискултурне сале Отворени  
спортски терени 

Специјални 
спортски објекти 

Адаптирани 
простор за 
вежбање 

Пландиште 1 1 1 4 

Маргита  1 1  

Барице  1 1  

Јерменовци  1 1  

Велика Греда 1 1 1  

Хајдучица 1 1 1  

Стари Лец  1 1  

Дужине  1 1  

Марковићево  1 1  

Милетићево  1 1  

Бан. Соколац  1 1  

Купиник  1 1  

Велики Гај  1 1  

Укупно 3 13 13 4 

 
Напомена: 

 У насељеном месту Пландиште постоји фискултурна сала и отворени терени (кошарка, мали 
фудбал, одбојка и одбојка на песку) при ОШ "Доситеј Обрадовић". Под термином специјални 
спортски објекти подразумева се стадион - фудбалски терен. У насељеном месту Пландиште 
постоје стадион - терен ФК "Слога". 
Такође постоје три адаптирана објекта за вежбање.  

 У Великој Греди и Хајдучици постоје фискултурне сале и отворени терени (кошарка, мали 
фудбал) при школама ОШ "Јован Стерија Поповић" односно, ОШ "Јован Јовановић Змај" као и 
фудбалски терени.  

 Сва остала горе наведена насељена места у општини Пландиште имају отворене терене 
(кошарка, мали фудбал) и фудбалске терене.  

 Адаптирани простори за вежбање подразумавају спортске објекте које користе Карате клуб 
"Агробанат“, ШК  "Слога" и објекте за рекреативно бављење спортом. 
 
Фискултурна сала која задовољава услове за одигравање првенствених утакмица спортова који се 

играју у затвореним спортским објектима јесте сала при ОШ "Доситеј Обрадовић" у Пландишту. У њој се 
одигравају утакмице у кошарци и одбојци. Услове за одигравање одбојке има сала при ОШ "Јован Стерија 
Поповић" у Великој Греди , док фискултурна сала у оквиру ОШ "Јован Јовановић Змај" у Хајдучици нема 
услове за одигравање утакмица. 

Стање у којој се фискултурне сале налазе је задовољавајуће, али је свакако неопходно, како би се 
побољшали услови рада, у већини сала извршити санацију паркета, ремонт расвете, замену столарије и 
стакала, постављање заштитних и преградних мрежа,опремање неопходним реквизитима и опремом, као и 
обезбедити дежурство током и одржавање хигијене након коришећења. 

Већина отворених спортских терена служе намени у већој или мањој мери, док поједине отворене 
терене треба хитно привести намени и омогућити њихово коришћење.  Неопходно је извршити санацију 
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помоћних објеката код терена, обележавање терена, ремонт постојеће или постављање нове заштитне 
ограде, замену оштећених и набавку нових реквизита, као и ремонт расвете. 

Специјални спортски објекти - фудбалски терени су у добром или врло добром стању, пре свега 
захваљујући ангажовању самих клубова. Осим терена у Старом Лецу и Марковићеву који нису у финкцији и 
којима је потребна озбиљна и комплетна адаптација или санација. Код већине терена неопходно је извршити 
радове на одржавању и опремању помоћних просторија, постављању заливних система, уређењу трибина, 
постављању нове или ремонту постојеће расвете, ремонту или набавци нових косачица, спортске опреме и 
реквизита.  
 Адаптирани простори за вежбање и такмичење корисника су у функционалном стању и задовољавају 
неопходне услове. 

Неопходно је изградити вишенаменску балон салу, чиме би услови у којима се тренира одговарали 
успесима такмичара. Тиме би сви спортови имали услове за тренирање и такмичење на једном месту, 
створили би се основни услови за отпочињање са радом разних спортских школа. 

У општини не постоје ни отворени ни затворени базен, који би поред спортиста користили сви 
грађани наше Општине. Не постоји ни отворени ни затворени тениски терен. 

Неопходно је израдити Правилник за категоризацију спортских објеката на територији општине 
Пландиште, којим би се одредили приоритети за одржавање и инвестирање. 
 

 
10. СПОРТ И ТУРИЗАМ 

 
Посебно значајан чинилац популаризације и развоја спорта јесте туризам. Представља један од 

најпопуларнијих облика кретања. Тешко је направити јасну разлику, па се све чешће, када се говори о спорту 
и туризму, користи термин спортски туризам.  
             Спортски туризам подразумева путовање, где је примарна мотивација активно или пасивно 
ангажовање у спорту и спортским активностима. 

 
Анализом стања у спортском туризму закључујемо следеће: 
 
1. Општина Пландиште нема довољан број смештајних капацитета за организацију великих 

такмичења и спортских манифестација од значаја за Покрајину и Републику, нити су расположиви 
потенцијали у области спорта и туризма у довољној мери медијски заступљени; 
 
 

 
11. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

 
На основу спроведених анализа, у овом делу стратешког документа постављени су основни 

елементи Програма:  
 

 Визија 

 Приоритети 

 Стратешки циљеви 

 Програми развоја. 
 

Визија општине Пландиште представља слику жељеног стања ка којем се тежи реализацијом 
активности које су дефинисане Програмом развоја спорта општине Пландиште до 2020. године. Визија 
представља идеју водиљу ка којој су усмерене све снаге које су ангажоване током реализације различитих 
активности унутар Програма. Суштина Програма развоја спорта никако није формирање документа, већ 
успостављање континуираног процеса лаганих и позитивних промена у локалној заједници у целини.  
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11.1. Визија развоја спорта општине Пландиште 
 
Из свега до сада приказаног и приложеног у овом документу, дефинисана је ВИЗИЈА развоја спорта општине 
Пландиште до 2020. године и гласи: 
 
 

 
Општина Пландиште је 2020. модерна локална самоуправа која следи европске трендове, прати 
потребе становништва, има развијену спортску инфраструктуру, спорт је доступан свима, 
велики број младих и талентованих бави се спортом и постижу запажене резултате. 
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6. 

 
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 

16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са  чланом 13. став 3. Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012, 8/2014, 17/2014 и 9/2015), 
Општинско веће  општине Пландиште на седници одржаној дана 20.01.2016. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА 

ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ЈАНУАР-ЈУН  2016. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Решењем утврђује  се  висина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих 

школа  са подручја општине Пландиште који свакодневно   путују од места становања до места школе за 

ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ.  

Члан 2. 

Регресирање ће се вршити на следећи начин: 

1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4100,00 динара од цене коју наплаћује 

овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације са 

суседним општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ). 

2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3300,00 динара од цене коју наплаћује 

овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за релацију Маргита-

Вршац и Јерменовци-Алибунар. 

3. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 50% од цене коју наплаћује 

овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације ван 

суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...). 

4. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 2000,00 динара динара од цене коју 

наплаћује овлашћени превозник  умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник за све 

релације за јануар 2016. и јун 2016. године за све релације са суседним општинама 

Члан 3. 

Средства за ове намене обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2016. годину 

(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2016 ) – у оквиру Програма 11 Социјална и дечија заштита –ПA 

0001 Накнада за социјалну заштиту (трошкови превоза ученика средњих школа), програмска класификација 

0901-0001, функција 040, позиција 89, економска класификација 472.                                                   

  



- 43 -СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:1           20.01.2016. 

 

 

Стр                   
 

 

 

Члан 4. 

Ово Решење  биће објављено у „Службеном листу општине Пандиште“ и на веб сајту Општине. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-1/2016-III                                                               
Дана: 20.01.2016. године        
П Л А Н Д И Ш Т Е        
      
  

                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                                               Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, с.р.                      
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7. 

 
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште", бр. 

16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са  чланом 13. став 3. Одлуке о правима и услугама у социјалној 
заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012, 8/2014, 17/2014 и 9/2015 ), 
Општинско веће  општине Пландиште,  дана 20.01.2016. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ  ПУТУЈУ ОД МЕСТА 

СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 Овим Решењем утврђује  се  висина регресирања трошкова превоза ученика средњих школа који 

повремено/викендом  путују од места становања до места школе ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016. ГОДИНЕ  

Члан 2. 

Висина регресирања је 50 % од цене повремених/викенд карата  које наплаћује овлашћени 

превозник.  

Члан 3. 

Средства за ове намене обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2016. годину 

(„Службени лист општине Пландиште“, бр. 23/2015) – у оквиру Програма 11 Социјална и дечија заштита –ПA 

0001 Накнада за социјалну заштиту (трошкови превоза ученика средњих школа), програмска класификација 

0901-0001, функција 040, позиција 89, економска класификација 472.                                                        

                                                               Члан 4. 

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пандиште“.   

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-2/2016-III        
Дана: 20.01.2016. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е                                         
 

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                                                           Ендре Сабо, дипл. инг. производног менаџмента, с.р.                      
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
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7. Решење о утврђивању висине 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску 
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Драгослав Аврамовић, Татјана Шипка 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Одсек за скупштинске послове  


