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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ОПШТИНА И ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЗБЕДИЛА

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ
И за студентску 2014/2015. годину, Општина Пландиште,
најбољим студентима високошколских установа државних
Универзитета који су постигли просечну оцену 9,00, доделила је
новчане награде. Традиција награђивања најбољих студената у
општини Пландиште се наставља. Председник општине
Пландиште, Милан Селаковић у присуству председника СО
Пландиште, Радета Клашње, секретара СО Пландиште,
Золтана Ковача и координатора Канцеларије за младе,
Драгослава Аврамовића, уручио је новчане награде најбољим
студентима. Председник је, честитајући студентима изразио наду
да ће након завршеног школовања наћи брзо посао и да ће,
једнога дана неко од њих да учествује у одлучивању локалне
самоуправе. Ове године, укупно 13 студената, за четири више
него прошле године, испунило је услове конкурса и добило
заслужене награде. То су: Никола Колевски Пландиште,
Небојша Максимовић Велика Греда, Ивана Пејовић
Маргита, Иван Цветковић Пландиште. Ксенија Стојић
Маргита, Марија Гутеша Пландиште, Николина Кукуљ Хајдучица, Сузана Личина Банатски
Соколац, Ендре Барна Јерменовци, Немања Тасевски Пландиште, Никола Митровски Пландиште,
Недељко Цимеша, Марковићево (1. година докторских студија) и Миљана Кравић Велика Греда.
У име награђених студента, председнику Општине и његовим сарадницима се захвалила Марија
Гутеша због начина на који Општина мотивише студенте, већ десету годину заредом. Новчана награда коју
су ове године најбољи студенти примила била је у висини од 25.000,00 динара.
Г.Р.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

ЗВАНИЧНА ПОСЕТА ОПШТИНИ БАНЛОК

На иницијативу општине Пландиште дошло је и
до првих сусрета са представницима општине Банлок у
Румунији са којој општина Пландиште жели да направи
малогранични прелаз на потезу Милетићево – Партош.
Ових дана због наставка преговора на тему отварања
малограничног прелаза и као првог корака, потписивања
Протокола о сарадњи, председник СО Пландиште, Раде
Клашња и потпредседник СО, Душан Јеличић
завнично су посетили општину Банлок. Госте су
дочекали, председник општине Банлок, Корнел Тоца,
заменик председника, Флорин Аурел Журкица и
одборник, Јонел Остоја. Представници општине
Пландиште су донели Предлог Протокола о сарадњи на
усаглашавање са којим су домаћини били сагласни. На
састанку представника општине Пландиште и Банлок у
Банлоку, договорено је да домаћини уговоре састанак са
директорицом канцеларије БРТЦ у Темишвару, на тему
малограничног прелаза и пројеката за добијање средстава из ИПА фондова Европске уније и један састанак
у Префектури Жупаније Темишвар. У међувремену, Предлог Протокола даје се на усвајање, Општинском
већу и СО Пландиште.
Домаћини су изразили жељу да се Протокол о сарадњи званично потпише 21. маја, на дан
Месне и храмовне славе Банлока, Вазнесење Господње, Спасовдан.
Г.Р.

Индустријска зона Запад у Пландишту

УБРЗО СПРЕМНА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
Општина Пландиште је урадила све што је
било потребно да се обезбеде услови за градњу још
једне индустријске зоне без које, засигурно нема
будућих инвеститора у Општини. Поводом радова
који су су току и завршетка Индустријске зоне
Запад, председник Општине, Милан Селаковић је
рекао да се нада се да је Зона место које значи
будућност Пландишта и целе општине. Пре годину
дана, од Министарства привреде, добијена су
средстава да се уради Индустријска зона. Био је то
повод
Републици
Србији
да
помогне
најсиромашнијиој општини у Србији јер општина
Пландиште, стварно није имала никакавих
капацитета да било шта да понуди будућим
инвеститорима. Надам се да ће ово стварно бити
нови почетак, да ће у нашу Општину доћи
инвеститори, а ми, као Општина ћемо омогућити све
олакшице које у законском оквиру можемо да даморекао је председник .
У Општини се надају да ће на том простору
радити најмање 300 радника. Ко ће доћи то још увек
не знају, по речима председника, има наговештаја и
интересовања и по питању прерађивачке индустрије,

производње каблова али и производње и прераде
дрвета. Било како, створен је предуслов за једну
бољу перспективу саме Општине. Након завршетка
радова, биће поносни што Општина има шта да
понуди. На инвеститорима је да дођу и по речима
председника, надају се да ће бити заинтересованих
када чују да Општина чини све да их у што већем
броју привуче. Радови на Зони су почели јесенас а
због обилних падавина нису раније завршени.
Радови су при крају, водовод и канализација су
готови, остаје да се ураде прилазни путеви и
каналска мрежа. Што се тиче електро радова, два
стуба треба да се изместе. Појачаће се енергетска
ефикасност и енергетска јачина, са новим,
подземним кабловима. Још увек се не зна да ли треба
да се ради нови трансформатор или не. Инустријска
зона Запад се простире на површини од око 6
хектара и укупан износ радова је 40 милиона динара
које је Општина добила од Републичког
министарства за привреду што чини коначан буџет
овог прокета у који Општина мора да се уклопи,
рекао је председник општине Пландиште.
Г.Р.

11. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА У МИОНИЦИ

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРЕДСКЕ ШКОЛЕ
У
оквиру
11.
Међународног
фестивала
дечјег
стваралаштва ,,Креативна чаролија'' у Мионици и Бањи Врујци,
учествовала су деца из шеснаест земаља света а међу њима и ОШ
„Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде коју је представљао тим
у саставу: Дејана Миљковић, ученица 3. разреда, Татјана
Јакшић, ментор, Данка Тољ, педагог и Јасмина Родић Чоловић,
директор. Од 500 пристиглих литерарних радова, рад Дејане
Миљковић је међу најуспешнијима који су похвањени за категорију
прозних радова на тему ,,Све стазе воде од игре до слободе''. Њен
рад је изложен на фестивалу и презентован учесницима. Уз
присуство ученика и њихових наставника како из Србије, тако из
земаља окружења Македоније, БиХ, Хрватске, Словеније, Црне
Горе, Бугарске, Турске, Малезије, Филипина, Немачке, Канаде и
домаћина ОШ ,,Милан Ракић'' фестивал је потврдио свој квалитет и
добио на значају. У оквиру Фестивала одржане су креативне
радионице за децу и семинар за наставнике, под називом ,,Интегративна настава у амбијенталним
учионицама.'' Поносни смо што смо били део овог догађаја.
Татјана Јакшић, проф. раз. наставе

“Б И С Е Р Н О“ Х У М А Н И Т А Р Н О В Е Ч Е
Већ по традицији, Актив жена „Бисери“ из Пландишта, наставља своје деловање на пољу хуманитарног рада.
У просторијама Културно образовног центра „Вук Караџић“, у недељу 26. априла организовано је
хуманитарно вече за помоћ Храму Св. Рафаила Банатског. Хуманитарној вечери присуствовало је преко 60
гостију из Вршца, Уљме, Павлиша, Добрице и Пландишта. Новчану помоћ
донирали су сви гости преко својих удружења а између осталих помоћ су
донирали Вучковић Никола у износу од 13.000,00 и Миљковић Петар,
12.000,00 динара. По речима Славице и Марије, водећих активисткиња „Бисера“
из Пландишта, те вечери прикупљено је 40.000,00 динара које ће добро доћи
Храму Св. Рафаила Банатског у Пландишту.
Д.А.
СТРАНА 2

ОПШТИНСКА СМОТРА ФОКЛОРА У ХАЈДУЧИЦИ

ОВЕ ГОДИНЕ РЕВИЈАЛНО
У Дому културе у Хајдучици је одржана 13.
по реду општинска смотра фолклора, која је, за
разлику од претходних 12, била ревијалног
карактера. Учествовала су 4 културно уметничка
друштва. КУД „Бисери“ из Хајдучице су се
представили са играма из околине Ужица и
буњевачким играма. Аматери, чланови КУД
„Дукати“ из Маргите су заиграли румунске игре
из Баната и игре из Левче, а КУД „Вук Караџић“
из Пландишта је одиграо игре из Шумадије. КУД
„Братство“ из Хајдучице се предстaвило са три
тачке. Бројној хајдучичкој публици и гостима су се
представиле мушка и женска певачка група са сплетом словачких народних песама а словачке народне
регрутске песме је извео Владимир Храшко. Своје умеће на виолини је показала и млада Анастасија
Додић. Наравно, ни овогодишња смотра није могла да прође без „Старих знанаца“ тамбурашког оркестра
из Велике Греде. Поред Културно образовног центра „Вук Караџић“ у организацији ове манифестације су
учествовали и КУД „Братство“ и „Бисери“ из Хајдучице као и Удружење жена „Око“ из Хајдучице. Смотру
је отворио председник општине Пландиште, Милан Селаковић.
vlh

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ЗРЕЊАНИНУ

ДЕСЕТ МЕДАЉА ЗА ACRO DANCE
Acro dance студио СУПЕР СТАР је наставио да
ниже успехе, учешћем на Интернационалном такмичењу у
спортском и модерном плесу које се одржало у Кристалној
Дворани у Зрењанину, где се представило 30 клубова из
Србије и Румуније. Екипе СУПЕР СТАР из Вршца и
Пландишта представиле су се са укупно 11 кореографија са
којима су освојили 6 златних медаља у категоријама бебе,
мини и деца формација, дуо бебе (Теодора Иванов и
Анабела Ранић) и трио деца (Марија Драгићевић,
Невена Олах и Марија Спасојевић), 2 сребрне медаље у
категорији мини формација и деца група, 5 место соло Марија Драгичевић и 2 бронзане медаље у
категорији сениори соло, Марија Мркаја и Сара Митровић.
Г.Р.

СПОРТСКИ ДАН ЖЕНА
Април месец у општини Пландиште као
централни спортски догађај, свакако је обележила
Спортско-рекреативна манифестација под називом
"Спортски дан жена".
Организатор ове несвакидашње спортске
приредбе био је Спортски савез општине Пландиште
уз несебичан допринос Дома "1. Октобар" Стари Лец
и Месне заједнице Пландиште. Спортски савез
општине Пландиште последњих година доста улаже
у рекреативни спорт и промовисање здравих стилова
живота. У прилог томе иде констатација да је
почетком овог месеца по седми пут заредом
организована традиционална спортско-рекреативна
манифестација под називом "Спортски
дан жена".
Стицајем околности, за разлику
од претходних година, дошло је до
промене термина тако да смо били
ускраћени за учешће млађих узрасних
категорија.
Припаднице
лепшег
пола одмеравале су своје спортске
вештине али и добро забавиле кроз 3
такмичарске
дисциплине
(пикадо,
навлачење конопца, одбојка).

Надметањем у пикаду, у којем је учествовало
30-ак такмичарки, означен је почетак такмичарског
дела. Иако је резултат био у другом плану и упркос
чињеници да су самим учешћем сви победници,
треба напоменути да је најуспешнији био трочлани
састав екипе Актив жена "Бисер" из Пландишта.
Победама у преостале две дисциплине, одбојци
односно навлачењу конопца, екипа Дома "1.
Октобар" потврдила је своју дугогодишњу
доминацију.
Остаје нада да ова манифестација женској
популацији неће бити једини повод за слична
спортска окупљања.
puggia

СТРАНА 3

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ КАРАТИСТА
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“
Пландиште, наступили су 28.03.2015 године на
ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ за сениоре у Старој Пазови,
04.04.2015 године, на Купу ВОЈВОДИНЕ за кадете,
јуниоре, мл.сениоре и сениоре у Новом Бечеју,
05.04.2015 године на ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ за
полетрце, пионире и наде у Инђији и 19.04.2015
године на ЗЛАТНОМ ПОЈАСУ у Чачаку. На горе
наведеним такмичењима такмичари карате клуба
освојили су укупно 29 медаља (5 – златних, 5 –
сребрних и 19 - бронзаних).
Сениорско Првенство Србије прошло је у
светлу ката тим у саставу (Ивошевић Александар,
Величковски Лука и Величковски Стефан) који је
заузео треће место у врло јакој конкуренцији
сениорских тимова из читаве Републике Србије.
На Купу Војводине за кадете, јуниоре, мл.
сениоре и сениоре такмичари карате клуба освојили
су 12 медаља и то:
Златне медаље освојили су: Сениорски
ката тим у саставу (Ивошевић Александар,
Величковски Лука и Величковски Стефан),
Јуниорски ката тим у саставу (Тадић Радован,
Величковски Лука и Величковски Стефан),
Величковски Стефан у појединачној конкуренцији
у категорији јуниора.
Сребрну медаљу освојио је: Величковски
Лука појединачно у категорији јуниора.
Бронзане
медаље
освојили
су:
у
појединачној конкуренцији Радовић Ана - сениори,
Родић
Владимир
–
сениори,
Ивошевић
Александар – млађи сениори и сениори, Тадић
Радован – јуниори, Гроздановски Невена – јуниори
и сениори, Новак Стојановић – јуниори.
На Првенству Војводине за полетрце,
пионире и наде такмичари карате клуба освојили су
14 медаља и то:
Златне медаље освојили су: Адамовић
Андреј у категорији нада Е класа и ката тим у
категорији полетарки у саставу (Мајкић Тамара,
Рокнић Ксенија, Ивановски Анабела).
Сребрне медаље освојили су: Брујић
Марко у категорији нада Д класа, Јовановић
Невена у категорији пионирки Д класа, Матијевић
Вукашин у категорији пионира Е класа и ката тим у
категорији пионира у саставу (Ковач Оливер,

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - МАЈ
ФУДБАЛ
Војвођанска лига - Банат
Пландиште, 16.05.2015. 16:30h
Слога – Пролетер (Банатски Карловац)
Пландиште, 23.05.2015. 16:30h
Слога – Железничар (Панчево)
Прва ЈБПФ лига
Хајдучица, 03.05.2015. 17:00h
Хајдучица – Бак (Бела Црква)
Хајдучица, 13.05.2015. 17:30h
Хајдучица – Полет (Избиште)
Хајдучица, 24.05.2015. 17:30h
Хајдучица – Младост (Војловица)
Хајдучица, 31.05.2015. 18:00h
Хајдучица – Будућност (Алибунар)

Костадиновски Милан, Матијевић Вукашин).
Бронзане медаље освојили су: Јовановић
Јелена у категорији нада Б класа, Вишић Јелена у
категорији нада Б класа, Јокић Миле у категорији
нада Е класа, Микулић Јован у категорији нада Е
класа, Киш Александар у категорији нада Е класа,
Костадиновски Милан у категорији пионира Д
класа, Марија Куневски у категорији пионира Е
класа и ката тим полетраки у саставу (Гроздановски
Тамара,
Јовановић
Невена,
Јовановић
Александра).
На међународном туриниру „Златни Појас“
који се традиционално одржава сваке године у Чачку
такмичари карате клуба су имали врло запажене
наступе и том приликом су освојили две бронзане
медаље у врло јакој међународној конкуренцији.
Бронзане медаље освојили су: Ивошевић
Александар у категорији млађих сениора и кадетско
јуниорски ката тим у саставу (Тадић Радован,
Величковски Лука, Величковски Стефан).
По завршетку овог циклуса такмичења
такмичаре карате клуба „АГРОБАНАТ“ у категорији
полетараца, пионира и нада очекује Првенство
Србије које је по календару планирано 09 или 10
маја, док такмичаре у категорији кадета, јуниор,
мл.сениора и сениора очекује Куп Србије који је по
календару планиран 23 или 24 маја, где се очекују
одлични резултати.
тренер Мајкић Зоран
* * * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * * *

У складу са календаром школско-спортских
такмичења 16-ог априла одржано је Окружно
првенство у малом фудбалу. У конкуренцији осам
основних школа са територије јужнобанатског
региона највише успеха у мушкој категорији имали
су представници ОШ "Доситеј Обрадовић" из
Пландишта који су нас недељу дана касније
представљали и на Међуокружном такмичењу, чији је
домаћин био град Зрењанин, и на истом су освојили
треће место. Још један у низу сјајних резултата када
су у питању школски спорт и школа из Пландишта.
*
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.
puggia

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 29. април 2015, Година 3. Број 27.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

