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ПРИПРЕМЕ ЗА ОПШТИНСКИ БУЏЕТ 2014. ГОДИНЕ
ПОЗИВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ДА УЧЕСТВУЈУ У ФОРМИРАЊУ БУЏЕТА ЗА 2014.
Г. И СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ (ЖЕЉЕ, ПОТРЕБЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КАО ШТО СУ
ИНФРАСТУКТУРАЛНИ, СОЦИЈАЛНИ, ЗДРАВСТВЕНИ...) ДОСТАВЕ ПИСМЕНО НА АДРЕСУ ОПШТИНЕ
ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ 861-033 У НАРЕДНИХ ДЕСЕТ ДАНА.
УВЕРАВАМО ГРАЂАНСТВО ДА ЋЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И ДАЉЕ ПОМАГАТИ СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО АЛИ ВАС МОЛИМО ЗА РАЗУМЕВАЊЕ УКОЛИКО ДОТАЦИЈЕ
(ИСПЛАТЕ) КАСНЕ, ШТО ЈЕ ПОСЛЕДИЦА ИСПЛАТЕ ДУГА ОД 56 МИЛИОНА ДИНАРА.
Председник општине Пландиште, Милан Селаковић

НОВИ ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ
САРАДЊЕ СА РУМУНИЈОМ

ПЛАНДИШТЕ И ЂУЛВЕЗ
ПАРТНЕРСКЕ ОПШТИНЕ
Средином августа, општини Пландиште је званично
саопштено да је прихваћен пројекат који се финасира из
ИПА фондова Европске уније у којем је водећи партнер
општина Ђулвез из Румуније, у чијем саставу је и Чаково,
родно место Доситеја Обрадовића, великог српског
просветитеља. Потписивање уговора о добијању
средстава за реализацију овог пројекта који носи назив Подизање квалитета живота кроз прекограничне
активности и сарадње између Ђулвеза и Маргите (Пландиште) било је у Темишвару, крајем октобра,
23.11.2013.године.
Тим поводом, чланови пројектног тима које је одредила општина Пландиште да учествују у реализацији пројекта,
Мирослав Ступар и Родика Грујеску, одржали су састанак са представницима институција и установа које ће бити
укључене у пројекат. На састанку који је отворио председник Општине, Милан Селаковић, присуствовали су Весна
Јаћовић, директорица КОЦ „Вук Караџић“; Биљана Јуначков, директорица Народне библиотеке Пландиште, Сава
Дивљаков, директор ОШ „Доситеј Обрадовић“, Зоран Комердељ, секретар МЗ Маргита и Михај Микша,
председник КУД-а „Дукати“ Маргита, уједно и члан Општинског већа општине Пландиште задужен за културу и
образовање.
Више о самом пројекту говорио је Мирослав Ступар који је рекао да је основни циљ пројекта превазилажење
географских граница у региону Баната промоцијом прекограничне сарадње и контаката становништва у пограничним
областима и стварање услова за унапређење уравнотеженог друштвено - економског развоја, туристичке и културне
понуде региона и подизање квалитета живота становништва.
Уједно, пројектом треба да се пружи подршка култури и спорту, са аспекта посебности мање развијених пограничних
области. Такође, треба да се спроведу заједничке активности на изградњи капацитета цивилног друштва за промоцију
међусобног разумевања између суседа и поштовање културне различитости и, да се размене искустава и проналазе
иновативна решења за друштвене проблема мањинских група (националних мањина, старих, инвалидних лица и сл.)
Укупна вредност пројекта који траје 12 месеци јесте 80.800 еурa од чега српска страна добија 40.800 еура (донација је
34.680,00 и финансирање 6.120,00 еур).
Пројектом ће се успоставити дугорочно партнерство и сарадња између општина Ђулваз и Пландишта, посебно између
насељеног места Маргита. У овој, прекограничној области живе људи са сличним обичајима и традицији, у обе
средине заједнички живе Румуни и Срби размењујући и чувајући своје обичаје и традицију и међусобно је
размењујући. Део те традиције и обичаја почиње да се заборавља. Пројекат ће настојати да кроз прекограничне
контакте утише на размену искустава у очувању обичаја и суживота и .да приближи становнике двеју заједница и
отвори нове путеве сарадње у културном, образовном али и економском и туристичком смислу.
Г.Р.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ДРУГИ КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ
Обавештавамо сва физичка и правна лица да ће се други круг лицитације државног пољопривредног
земљишта за 2013 годину одржати 09.12.2013 године (понедељак) у Сали Биоскопа у Пландишту. У другом
кругу лицитира се укупно 1.518 хектара у 129 лицитационих јединица.
Пријава на објављени оглас траје до 06.12.2013 године до 15 часова на Писарници општинске управе
Општине Пландиште. Оглас је објављен у дневном листу „Дневник“ од 19.11.2013 године, налази се на
огласним таблама општинске управе Општине Пландиште, огласним таблама месних канцеларија и на
интернет страници Општине Пландиште.
Одсек за пољопривреду
Општинске управе општине Пландиште

ИЗВЕШТАЈ СА 37. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОД НОВЕ ГОДИНЕ НОВЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Последња 37. седница Општинског већа Општине
Пландиште
којом
је
председавао
Милан
Селаковић, председник Општине имала је укупно 4
тачке дневног реда. У раду седнице учествовали су
чланови Бојана Јовановић, Влатко Златковић,
Лајош Мориц, Зоран Мркобрада и Михај
Микша.
Чланови Општинског већа су у оквиру прве тачке
усвојили записник са 35. и 36. телефонске седнице
Општинског већа.
Друга тачка дневног реда била је Нацрт одлуке о
утврђивању елемената пореза на имовину за
територију општине Пландиште. Известилац по овој
тачки био је Александар Савков који је доношење
Нацрта овакве одлуке образложио доношењен нових
измена и допуна Закона о порезима на имовину.
Известилац је већнике известио да се Одлуком
утврђују стопа за обрачун пореза на имовину, зоне
на територији Општине са назнаком зоне које је
нјопремљенија
у
складу
са
комуналном
опремељеношћу,
опремљеношћу
јавнијавним
објектима, као и саобраћајном повезаношћу са
централним деловима јединице локлане самоуправе.
Такође, нацртом Ослуке утврђује се и коефицијент
за утврђивање основице пореза на имовину, стопа
амортизације и одређује се орган јединице локалне
самоуправе који ће спроводити одредбу Одлуке,

ступање на снагу и почетак примене. Новина ће
бити плаћање пореза на имовину за грађевинско,
шумско и пољопривредно земљиште. Након
расправе, чланови већа једногласно су утврдили
Нацрт одлуке, који jе биo постављен на интернет
презентацији општине Пландиште до 21.11.2013.
године. Сва заинтересована лица могла су да изврше
увид у Нацрт Одлуке и у просторијама Општинске
управе Општине Пландиште, Пландиште, Војводе
Путника бр. 38, канцеларија бр. 5 у Одељењу за
привреду, финансије, планирање и грађење у
Служби за локалну пореску администрацију.
У оквиру претпоследње тачке дневног реда
разматрани су захтеви и молбе грађана а под
текућим питањима председник, општине Милан
Селаковић, информисао је већнике да је за потребе
израде Стратегије одрживог развоја општине
Пландиште оформљен Стратешки савет са радним
групама за економски развој, за развој друштвених
делатности, за заштиту животне средине и за развој
инфраструктуре. Предлози за чланове савета и
радних група једногласно су усвојени. Чланови
Стратешког савета су: Милан Селаковић, Раде
Клашња, Ендре Сабо, Александра Мак-Одавић,
Милорад Стоилковски, Горан Деспотовски,
Владимир Кисељев, Весна Јаћовић и Раде Сурла.
Г.Р.

„ БИСЕРИ“ ПРОСЛАВИЛИ РОЂЕНДАН
У месецу бриге о старима Актив жена „Бисери“ из Пландишта ,
прославило још један свој рођендан у друштву са драгим пријатељима.
Актив жена Бисери дочекао и угостио бројне госте, како из општине
Пландиште, тако и са стране, из других места и општина, углавном Активе
и Удружења жена.
У месецу бриге о старима, Актив жена Бисери Пландште указује пажњу
најстаријем брачном пару из Пландишта. Ове године су то Милева и
Жива Тодоровић, учитељски брачни пар који је многе генерације ученика
извео на пут. Њихови ученици су им на томе и дан данас захвални и због
тога их редовно позивају на сусрете генерација . Актив жена је и за овај брачни пар припремио леп и
пригодан поклон, икону и захвалницу које је уручила председница Актива, Марија Манчу.
СТРАНА 2

Дечја радионица “Машта може свашта“

ПОСЕТА ПРВАЦИМА
Традиционално, већ неколико година уназад, Караван
дечије радионице „Машта може свашта“ која ради у
оквиру народне библиотеке Пландиште, у месецу књиге,
редово посећује ђаке прваке. Тако је било и ове године,
када су билки гости ученика првака и учитељица Биље
Стојановић и Сање Ћорда, из ОШ „Доситеј Обрадовић“
у Пландишту. Чланови песничког каравана су за нове
другаре, прваке из Пландишта извели песнички програм
под називом“ За ђаке прваке“ који су припремили уз
помоћ координатора Дечије радионице, библиотекара,
Марије Шипка Попадић. На крају посете, чланови
песничког каравана су првацима поделили песмице а
учитељицама по књигу “Прелиставамо странице наше
прошлости“.
Такође, поводом месеца књиге, Народна билиотека је
расписала конкурс за најбољи литерарни и ликовни рад.
На кокурсу учествовали ученици пландиштанске школе
са
подручним
одељењима.
Ове
године
најуспешније радове имали су: Јелена Пејовић,
Александар Рашковић, Марија Буљ, Бојана
Бубуљ, Милана Секулић и Милана Боројевић.
Радови су изложени у простору Народне
билиотеке.
Групну награду за учешће на конкурсу,
Библиотека ове године додељује ученицима
нижих разреда из школе у Маргити и њиховим
учитељицама, Биљани Нецин Куневски и
Мирјани Гроздановски због оригиналности.
У месецу књиге, захваљујући Покрајинском
секретаријату за културу, фонд књига Народне
билиотеке Пландиште увећан је за 180 наслова.
Ових дана се очекују и поклон књиге
Министарства
културе
558
наслова.

У ОШ „Јован Јовановић - Змај“ у Хајдучици наставак пројекта ДРУГА ШАНСА
Прошле школске године, свакоме, ко је из било којих разлога остао без сведочанства о завршеној основној
школи, Министарство просвете је захваљујући средствима Европске уније, пружило шансу многима да се
образују и то у више циклуса. У општини Пландиште, носилац овог пројекта у који су биле укључене све
школе са територије општине, била је ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица. И ове године, пројекат који је
наишао на добар одзив полазника, уз велике напоре стручног тима на чијем челу је директор школе, Влајко
Раковић, наставља са реализацијом.
Настава пројекта Друга шанаса одвија се у оквиру редовне наставе, у поподневним сатима у просторијама
школе у Хајдучици. Програм који се ове године одвије у три циклуса, покрива 7 обучених предавача,
Стојановић Владимир, Драгана Вукомановић, Јасмина Ђорђијевски, Јасмина Обрадовић, Зоран
Шипка, Гордана Кангрга и Оливера Крстевски.
Ове године, први циклус похађа 26 полазника, други - 31 и трећи - 17 полазника. По речима Александра
Стојановског, координатора пројекта, за сада све протиче без већих проблема, што је био случај и на
почетку прошле школске године. Проблеми настају касније, када из више разлога групе полазника почињу
да се расипају. Стручни тим у чијем саставу је и педагогица, Анђелика Пејовић, састаје се једном недељно
и највећим делом се баве проблемом, како задржати пажњу полазника и извести их до краја циклуса.
Настава пројекта Друга шанса почела је на време захваљујући Општини Пландиште која је обезбедила
средсатва за први месец путовање полазника у школу и Центру за социјални рад. Иначе, путне трошкове
полазника сноси Национална служба за запошљавање, филијала Вршац.
Пројекат „Друга шанаса“, од изузетног је значаја како за полазнике тако и за предаваче који су на тај начин
или попунили фонд часова или нашли посао до трајања пројекта.
Г.Р.
СТРАНА 3

КОЦ „Вук Караџић“ и Народна библиотека Пландиште

ПРОМОЦИЈА ДВЕ КЊИГЕ О КОЛОНИСТИМА У БАНАТУ

У организацији КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште и
Народне библиотеке Пландиште, пред бројном
публиком, у Пландишту су доживеле промоцију
књиге посвећене колонистима у Банату аутора др
Милана Мицића, књига поезије „Ракија и ране“
и „Школство у новим насељима у Баната (19201941.)“ чије је штампање помогла и општина
Пландиште.
Присутни на промоцији књига били су у
прилици да чују пуно података и о местима
општине Пландиште као што су Милетићево,
Банатски Соколац, Купиник, Стари Лец,
Хајдучица, Велика Греда и Марковићево где су
насељени колонисти. На промоцији су, поред
бројне домаће публике и представника Локлане
самоуправе, Милана Селаковића, председника,
Радета Клашње, председника СО Пландиште био је
и
један број вршчана, предвођених Мирком
Добрсављевићем, чланом Општинског већа
општине Вршац задуженим за културу .

СТРАНА 4

Већина који су дошли, желели су да чују
причу о њима самима, рекаоје аутор. Заједнички
именитељ обе књиге је што говоре о колонистима,
добровољцима који су дошли у Банат, између два
светска рата. То је прича која није била директно
везана само за тематику књиге него је једна широка
прича о свим људима који су стигли на подручје
општине Пландиште негде између два светска рата
и прича о њиховом животу, о њиховом трајању о
њиховом живљењу, о свему ономе што они за себе
носе и што за себе јесу. Ово је прича о идентитету,
о бићу, о људској судбини, епопеја и једна врста
приче о комунистичкој судбини на простору
Баната, рекао је Мицић.
Пошто су паралелно биле представљене
књиге два различита жанра, Мицић за књигу о
школст укаж е
да је део једне
велике књиге,
њ е г о в е
докторске
дисертације, о
развитку нових
насеља
у
Банату између
два
светска
р а т а ,
и
прикупљање на
терену је било
и з у з е т н о
занимљиво и
трајало је 15
година. Ракија
и ране, књига
поезије су исто
приче, само преточен у пооезију коју је аутор
посветио свом ђеду Јовану и свим солунским
добровољцима. Аутор је до сада објавио седам
књига поезије. У припреми су приче које би
требало да буду објављене следеће године.
Песме и одломке из кљига читале су ученице ОШ
Доситеј Обрадовић Пландиште, чланице Дечије
радионице „Машта може свашта“, Невена
Гроздановски и Луна Велевски. Књижевно вече
отворила је директорица Народне библиотеке,
Биљана Јуначков. Верна публика били су и
чланови Новинарске секције школе у Пландишту
заједно са својом професорицом Александром
Гајић. Задовољна лица посетилаца говорила су да
је вече било изузетно успешно и да је време,
једоставно пролетело.
Г.Р.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ, ФИЛИЈАЛА
ВРШАЦ, У САРАДЊИ СА
ОПШТИНАМА ПЛАНДИШТЕ,
ВРШАЦ И БЕЛА ЦРКВА У ПЕТАК,
22. НОВЕМБРА У КОНГРЕСНОЈ
ДВОРАНИ ЦЕНТРА МИЛЕНИЈУМ
У ВРШАЦ¸ ОРГАНИЗОВАЛА ЈЕ
САЈАМ ПРОФЕОИНАЛНЕ
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ
СВИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА У
ОВИМ
ОПШТИНАМА.
О Р Г А Н И З А Т О Р И
С У
УЧЕНИЦИМА ЗАВРШНОГ
РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ПРЕЗЕНТОВАЛИ МОГУЋНОСТИ
СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈЕ
ПОСТОЈЕ У ОВЕ ЧЕТИРИ
ОПШТИНЕ ЈУЖНОГ БАНАТА.

ГРУПАЦИЈА ЗА МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ—ЧЛАН
Од оснивања Групације за манифестациони туризам која ради у оквиру Удружења за туризам и угоститељство
Привредне коморе Србије, и општина Пландиште постала је један од 46 активних чланова. Након истека
манадатног периода, на Изборој седници Групације, општина Пландиште је присуствовала са два представника,
испред организатора манифестација у општини био је Мирослав Петровић, запослен у КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште и Родика Грујеску, задужена за туризам у општини.
Пре избора новог руководства седницом је председавала Драгана Шабић, секретар Удружења. О извештају,
постигнутим резултатима и активностима у протеклом четворогодишњем периоду говорила је председница
Групације, Миланка Цветковић.
Присутни Чланови Групације једногласно су усвојили нови Пословник о раду а након тога је изабрано и ново
руководство, петнаесточлано Председништво. За председницу је изабрана досадашња председница, Миланка
Цветковић, гл. и одг.уредник часописа „ Водич кроз туристичке манифестације“ из Београда, за потпредедника,
Адам Тадић, директор Центра за културу и спорт Гуча и организатор Сабора трубача из Гуче, док је за секретара
изабрана Родика Грујеску из Пландишта. На истој седници изабрани су и руководиоци четири секције ове
Групације у чији рад могу да се учлане сви заитересовани, не само чланови Групације. Седница је почела минутом
ћутања и одавањем почасти трагично преминулом члану, Саши Жигићу, дугогодишњем
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туристичком раднику из Беле Цркве.
Г.Р.

“ВИЈУГАЊЕ” Канцеларије за младе општине Пландиште
ПРИНЦИП ОСВАЈАЊА УМЕСТО УСВАЈАЊА ЗНАЊЕ
ЕИДОС, омладинско удружење из Смедерева
посвећено унапређењу положаја младих кроз
програме неформалног образовања и јачања
њиховог утицаја на процес доношења одлука,
аутор је Пројекта који су назвали
„Вијугање“. Вијугање је промоција принципа
освајања, уместо усвајања знања. Програм је
усмерен на развој вештина критичког и
креативног размишљања студената и ученика
средњих школа, и њихову примену као
метода у даљем формалном образовању.
После четири интерактивних радионица и
израде рада уз менторску подршку, полазници
Вијугања ће развити своју аргументацију,
увежбаће креативно решавање проблема и
научиће како да уче и користе своје знање.
У Пландишту је, у организацији Канцеларије за младе а
у просторијама Црвеног крста, одржана обука Вијугање
за ученике осмог разреда основне школе, јер општина
Пландиште нема средњу школу ни факултет. Тим
Вијугања, у саставу Милош Јанковић, менаџер пројекта,
Марко Гаљак, административни сарадник и Милан
Тешић, Бојана Савић и Младен Шулеић, тренери, без
искуства у раду са полазницима основношколског узраста,
и сам је био знатижељан како ће се обука одвијати. На
њихово велико изненађење, у Пландишту их је дочекала
група изузетно комуникативних и знатижељних осмака,
спремних на интерактиван рад. Резултат је био више од
очекиваног, рекли су чланови Пројектног тима, полазници
су давали такве сугестије и предлоге који су равни
средњошколском узрасту.
Иначе, програм Вијугање је намењен младима, између 18
и 25 година, ученицима завршних разреда срењих школа и

студентима који желе да побољшају своја академска
достигнућа и успех у динамичном свету, како су чланови
Тима објаснили. Кажу, често се намеће питање, зашто то
они раде? - зато што верују у другачији начин живота, у
могућности младих. Свакодневно се супротстављају
тренутном стању и оковима у друштву, у својој средини
како би створили бољу, другачију заједницу. Такође, кажу
да су поносни на младе активисте који се окупљају око
канцеларије за младе али, они неће стати са својим
едукацијама и обукама све док омладинска удужења и
неформалне групе не постану одрживе, самосталне и са
значајним дометима рада.
Што се групе младих која се обучавала тиче, сви су
изузетно били задовољни и свако је желео да похвали
пројекат Вијугање јер су, како тврде, много тога научили.
Пре свега, било је то лепо четвородневно дружење и није
био проблем што се радило и суботом и недељом.
Научили су како да размишљају, како да лакше,
размишљајући уче, како да
бране своје ставове и лакше
до ђу до р ешења својих
проблема, како да нађу добре
аргументе? Марко Мандић,
Радомир Тадић, Марина
Дрљача, Јелена Стефановски
и сви остали полазници
похвалили су изузетан рад
тренера и сложни су у
констатацији, да је вредело !
Р.Г.
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КУП СРБИЈЕ У ЧАЧКУ

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ ПЛАНДИШТАНСКИХ КАРАТИСТА
Такмичари Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили су 17.11.2013 године на КУПУ СРБИЈЕ
за полетарце, пионире и наде у Чачку и том приликом остварили одличан резултат освојивши 7 медаља (2
– златне, 2 – сребрне, 3 - бронзане).
Златне медаље освојили су: У појединачној конкуренцији: у категорији женских полетараца Е – класа:
Јовановић Невена, у категорији мушких пионира Е – класа: Огњеновски Огњен.
Сребрне медаље освојили су: У појединачној конкуренцији: у категорији женских нада Д – класа: Боц
Лаура, у категорији мушких нада Е – класа: Течи Иван.
Бронзане медаље освојили су: У екипној конкуренцији: у категорији мушких нада – ката тим у саставу
(Течи Иван, Течи Јован, Огњеновски Огњен), У појединачној конкуренцији: у категорији женских
пионира Апсолутна – класа: Јовановић Јелена, у категорији мушких нада Б – класа: Костадиновски
Борис.
Да је ово изузетан резултат показује и чињеница да је на КУПУ СРБИЈЕ учешће узело преко 90 клубова из
читаве Републике Србије. По завршетку овог такмичења полетарци, пионири и наде настављају са
интензивним припремама за предстојећа такмичења која им следе.
Тренер
Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште
Мајкић Зоран

ПРВА ЈБПФ

ЛИГА

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.
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(НЕ) ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛАНДИШТАНСКИХ КЛУБОВА
Доста добра организација утакмица, солидни терени
и прилично очекивана лидерска позиција Ф.К.
"Слога" из Маргите главне су карактеристике
јесењег дела такмичења Међуопштинске фудбалске
лиге Алибунар-Пландиште.
Очигледно да су овосезонско такмичење
Међуопштинске фудбалске лиге Алибунар –
Пландиште најозбиљније схватили у ФК "Слога".
Маргићани су показили да су тренутно
најорганизованији клуб са играчким кадром који је
напокон сазрео и спреман је да се након неколико
неуспешних покушаја коначно пласира у виши
такмичарски ранг.
Фудбалери Наше Крајине су након сјајног старта,
са пет везаних победа, серијом од два пораза и
једним нерешеним резултатом пропустили лепу
прилику да буду и боље пласирани од тренутног
трећег места. Изузетно тежак распоред у наставку
првенства додатно утиче на чињеницу да се

Купиничани могу равноправно упустити у борбу за
лидерску позицију.
(Не) очекиван бодовни салдо остварио је Граничар.
Победом у последњем колу поправљен је укупан
утисак али се чини да су амбиције овог клуба, бар пре
почетка лиге, ипак биле веће.
Симпатизери Гаја имају пуно разлога за
задовољство. Екипа коју углавном сачињавају момци
из овог места је подмлађена и сигурно има још
простора за напредак иако је остварен бољи резултат
у односу на претходних неколико сезона.
ФК Солунац из Банатског Соколца углавном је
наступао под олимпијским геслом – важно је
учествовати.
Укупан утисак наших клубова неодигравањем четири
последње утакмице покварила је екипа Барица.
Чињеница да чак четири клуба конкурише за највиши
пласман обећава занимљиво фудбалско пролеће.
puggia

ЗАВРШНА ТАБЕЛА МФЛ АЛИБУНАР - ПЛАНДИШТЕ ЈЕСЕН 2013/2014.

1. Слога (Маргита)
2. Војводина (Селеуш)
3. Наша Крајина (Купиник)

Број
утакмица
10
10
10

4. Граничар (Милетићево)

10

6

2

2

26:15

20

5. Црвена звезда (Нови Козјак)
6. Јаношик (Јаношик)

10
10

5
5

3
1

2
4

32:17
19:16

18
16

7. Банат (Иланџа)

10

4

2

4

20:19

14

8. Гај (Велики Гај)

10

4

0

6

19:27

12

9. Солунац (Банатски Соколац)

10

3

0

7

20:31

9

10. Локве (Локве)
11. Барице (Барице)

10
10

1
0

0
0

9
10

8:29
4:49

3
0

Назив клуба

Победе

Нерешено

Порази

8
7
7

0
1
1

2
2
2

Гол
разлика
37:9
32:15
20:11

Бодови
24
22
22

ФК "СЛОГА" МАРГИТА
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 22. новембар 2013, Година 1. Број 3.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

