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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА

ОПШТИНА ПОМАЖЕ СТУДЕНТЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ
Осма седница Општинског већа општине
Пландиште одржана је у петак, 05.08.2016. године.
На дневном реду 8. седнице Општинског већа којим
је председавао председник општине, Јован Репац,
било је укупно 8 тачка. Након усвајања записника са
6.и 7. седнице већници су прво разматрали Предлог
Закључка о усвајању четврте Измене Плана јавних
набавки за 2016. годину. У оквиру ове тачке речено
је да се због свих измена које су наведене у четвртој
измени Плана јавних набавки за 2016. годину, мења и
укупна вредност добара и да се износ од 12.060.000
замењује са износом од 8.720.000 динара, да се
укупна вредност услуга и укупан износ од
32.157.000 замењује се износом од 29.720.000
динара и мења се укупна вредност радова, износ од
51.879.421 замењује се износом од 31.642.671 динара.
Четвртом изменом Плана јавних набавки општине
Пландиште за 2016. годину укупна вредност од
96.096.421 мења се у 70.179.671 динара дез ПДВ-а.
На дневном реду последње седнице
Општинског већа општине Пландиште био је и
Предлог Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава црквама и верским заједницама
којим се ближе одређују услови, обим, начин,
критеријуми и поступак доделе средстава црквама и
верски заједницама за финансирање и суфинасирање
програма/пројеката из буџета општине Пландиште.
Финансирање и суфинансирање пројеката верских
заједница врши се на основу јавног конкурса који
расписује Општинско веће општине Пландиште на
предлог Комисије за спровођење јавног конкурса за
расподелу буџетских средстава црквама и верским
заједницама.
Предлогом Програма унапређења социјалне
заштите у Општини Пландиште за 2016. годину који
је такође био на дневном реду 8. седнице

Општинског већа општине Пландиште утврђене су
приоритетне групе, локални приоритети динамика
реализације ових приоритета.
Већници
Општинског
већа
општине
Пландиште су разматрати и две тачке које се односе
на
регресирање
превоза
ученика
средњих
школа, Предлог Програм о 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 септембар-децембар 2016.
године у оквиру које је предложено да то буде у
висини од 30 посто од укупне цене и Предлог
Решења о утврђивању висине регресирања трошкова
редовних ученика средњих школа са подручја
Општине Пландиште који свакодневно путују од
места становања до места школе за септембар децембар 2016. године. У оквиру ове тачке
предложено је да Општина регресира изнад 4900,00
динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник
за све релације са суседним општинама (Вршац,
Алибунар и Сечањ), односно, изнад 3.900,00
динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник
умањењу за комерцијални попуст који даје
превозник за релацију Маргита - Вршац и
Јерменовци – Алибунар. Општина ће сносити
трошкове месечних карата у висини од 30% од цене
коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за
комерцијални попуст који даје овлашћени превозник,
за све релације ван суседних општина (Београд,
Панчево, Зрењанин).
Претпоследња и последња тачка били су
захтеви и молбе грађана, удружења и других правних
лица а након тога и текућа питања.
Г.Р.

УЧЕНИЦИ
ГЕНЕРАЦИЈЕ
2008 - 2016.
- Крнета Марија ,
Велика Греда
- Ђумић Бранислав,
Пландиште
- Недимовић - Клипа
Марија
Пландиште

Марија Крнета,
Велика Греда

Бранислав Ђумић,
Пландиште

Марија Недимовић– Клипа,
Пландиште

У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Општина Пландиште је прошле године
обавештена да је ЕУ одобрила финасирање 2
пројекта прекограничне сарадње Румунија Република Србија за које је конкурисала у другом
позиву за финасирање пројеката 2011. године. Један
од тих пројеката је из области деловања у ванредним
ситуацијама где је општина Пландиште лидер а
партнери у пројекту су општине Моравица и Дента у
Румунији.
Пројекат
под
називом
„Центар за хитно реаговање у случају
поплава у сливу река Моравица и
Брзава” настао је са жељом да се на
тај начин реше акутни проблеми у
случају
ванредних
ситуација.
Општина Пландиште ће, захваљујћи
пројекту добити опрему за кухињу и
вешерај у Центру за ванредне

ситуације који ће бити смештен у Хајдучици у
простору Европског центра за младе и омладину.
Ових дана је опрема вредна преко 30 хиљада евра
стигла и треба да се и монтира како би била спремна
за коришћење.
Осим опреме Пројекат предвиђа и одређен
број активности. Ових дана су реализовани тренинзи
и обуке за чланове Јединица цивилне заштите
општине Пландиште путем којих су стицана знања и
обука из области прве помоћи, деловања у
ванредним ситуацијам из области противпожарне
заштите. Након успешно завршеног тренинга у
Пландишту, исти тренинг и обука одржаће се и у
Хајдучици, искључиво за младе. Очекујуе се
присутво 20 младих полазника.
Укупна вредност пројекта је око 700 хиљада
евра а буџет општине Пландиште је преко 98 хиљада
евра, рекао је менаџер пројекта, Зоран Томић.
Менаџер је истако да партнерске општине кроз
пројект решавају проблеме вишка вода и да ће они
набављати машине и опрему за чишћење и
измуљавање канала и сечу шибља на каналима.
Пројект је почео у децембру прошле године и
траје 12 месеци.
Г.Р.

У ХАЈДУЧИЦИ ОДРЖАН ТРЕНИНГ - И ЈА САМ ВОЛОНТЕР
У Европском центру пријатељства
за децу и омладину у Хајдучици, 22 и 23
августа, одржана је обука за 15-оро младих
са територије општине Пландиште у
оквиру пројекта “И ја сам волонтер” који финансира Министарство омладине и спорта а спроводи
општина Пландиште – Канцеларија за младе. Сам тренинг (обука), који се састојао од 8 сесија, био је
намењен првенствено младима који размишљају да постану волонтери. Идеја о тренингу настала је услед
потребе за унапређењем положаја и учешћа младих у локалној заједници, оснаживањем младих, ОЦД и КЗМ
за примену волонтерског менаџмента као би што
успешније реализовали своје волонтерске
програме на локалу. Волонтерски центар
Војводине, био је задужен за спровођење обуке,
коју су спровела два стручна предавача, Јелена
Амзирков и Соња Бараћ. По завршетку обуке,
предавачи су изразили своје задовољство нашим
младима, њиховим активним учешћем и
нагласили да би волели да се сарадња настави
кроз разне волонтерске кампове у земљи и
иностранству.
@
СТРАНА 2

У ОПШТИНСКОМ АТАРУ ГРАД И ПТИЦЕ НАНЕЛЕ ШТЕТУ УСЕВИМА

ПРЕПОЛОВЉЕН РОД ВИШАЊА
Ове године, више него ранијих година општински атар је
имао ту несрећу да је у кратком временском року претрпео ударе
града и најезду чворака и врана који су нападали род вишања и
трешања.
Због непогода које су задесиле усеве на пољима
општинског атара именоване су две стручне комисије. Једна
комисија је процењивала штете од града који је највише погодио
усеве у катастарским општинама Банатски Соколац, Милетићево,
Марковићево, Хајдучица, Велика Греда и Купиник. Друга
комисија за процену штете од чворака и врана утврдила је да је
највећа штета причињена у катастарским општинама Пландиште,
Велики Гај, Барице, Стари Лец и Милетићево.
По речима Зорана Брдара, председника Комисије, након
обиласка свих пријављених парцела али и парцела
које нису пријављене, Комисија је констатовала да
је највећа штета од града причињена ратарским
усевима и то у првом реду јечму и пшеници (2030%), кукурузу (20%) и соји (10%). Од засада воћа,
највећу штету претрпела је шљива (50%), вишња
(20-40%) и лешник (20%).
Стручна комисија за процену штете насталу
од врана и чворака је након обиласка терена где су
птице напале род, констатовала да је пре почетка
бербе и најезде птица, очекиван принос са 68.255
стабала био 17-18 кг по стаблу, односно укупно
1.177.876 килограма. Остварени принос је био свега
622.043 килограма. Штета износи око 47 %,
односно 11.116.640 динара.
Г.Р.

У ЕВРОПСКОМ ЦЕНТРУ ПРИЈАТЕЉСТВА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ У ХАЈДУЧИЦИ

МЕЂУНАРОДНИ КАМП ЗА ОМЛАДИНУ
Овог лета, Црвени крст Пландиште угостио је у Европском центру
пријатељства за децу и младе Хајдучица, 26 младих из Републике Чешке и
Србије. То је био први пут да је одржан међународни камп за омладину,
едукативно - рекреативног карактера, где је било активности које су
захтевале добру физичку припрему и кондицију.
Идеја кампа је била да се млади друже, да се боље упознају али и да
стекну нова знања и вештине о Републици Чешкој и Србији. У Европском
центру за младе у Хајдучици одржан је вишедневни камп, где је 12 младих
први пут из Чешке дошло у Србију и тако имало прилику да бољу упозна
прилике у Србији и можда, разбију предрасуде које постоје о нашој земљи.
Тема кампа је била временска машина, кроз коју су млади путовали у
будућност и историју обе земље, упознавајући разне догађаје и личности.
Један дан кампа био је посвећен сналажењу у природном окружењу Вршачког брега али су млади посетили и
Јерменовце, Rock Village а један дан су они угостили КУД „Бисери” из Хајдучице који је имао задатак да их
подучи традиционалним српским играма. Учеснике кампа је посетио и председник општине, Јован Репац.
Организатори кампа су били Црвени крст Пландиште и Оломоутски округ, ONG „H.E.P.Y.” из
Чешке а покровитељи кампа Општина Пландиште и Црвени крст Војводине. Међу младима из Србије
који су боравили у кампу од 11. до 18. августа, поред домаћина, волонтера ЦК Пландиште били су и
волонтери ЦК Ковин и ЦК Београда, општина Стари Град.
Камп у Хајдучици је резултат сарадње ЦК Пландиште и Оломоутског округа који од 2005.
финансира долазак младих из општине Пландиште на сличан камп у Чешкој, захваљујући коме је око 300
деце боравило у Чешкој.
Г.Р.
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ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ У СТАРОМ ЛЕЦУ

НАЈВЕЋИ ПРАЗНИК ЗА ЛЕЧАНЕ

У општини
Пландиште, највише
месних и храмовних
слава слави се управо
у августу. Тако је
Стари Лец, прославио
Преображење
господње. Тога дана,
велики број Лечана
који више не живе у
Старом Лецу, дођу да
буду уз породицу или рођаке и присутвују Литургији.
И ове године, порта цркве Прображење Господње
била је пуна гостију али и корисника Дома за душево
оболела лица у Старом Лецу који редовно, на дан
Храмовне славе дођу на исповест и причешће. И
представници општине Пландиште, председник
Јован Репац и председник СО, Ендре Сабо, такође
су присутвовали Литургији у Старом Лецу као и
остали бројни гости медју којима је била и др
Мирјана Вуковић и Стојан Јокић, један од
најзаслужнијих да црква и порта у Лецу изгледају за
пример многима.
Литургију је служио месни парох Синша
Лакичин. Овогодишњи кум славе у Старом Лецу био
је Предраг Новаковић. Кумство за наредни годину

преузео је Стеван Тошић, родом из Леца.
Први пут ове године, на иницијатву
председника савета Месне заједнице Милорада
Новаковића Максе, славска трпеза припремљена је
за госте и мештане заједно. Овога пута међу гостима
су били сви мештани који су учествовали у
добровољним акцијама које је организовала МЗ. Како
је председник истакао, његова је жеља та то постане
традиција.Овогодишња, посна трпеза је покупила се
похвале, посебно је похваљена екипа кувара
волонтера.
У
оквиру
прославе
месне
славе,
Преображења, Месна заједница Стари Лец је
организовала традиционални турнир у малом
фудбалу за пионире на којем су учествовале екипе
ФК Слога из Пландишта, ФК Младост из Велике
Греде, Хајдучица из Хајдучице и екипа домаћина
које су за учешће добиле захвалницу и плакету. Жеља
организатора турнира јесте, као су истакли, да се у
наредним годинама организује утакмица између
екипа дебелих и слабих која би, без сумње била права
атракција.
Г.Р.

УДРУЖЕЊЕ МАКЕДОНАЦА ВАРДАР ИЗ
ПЛАНДИШТА
ПРОСЛАВА НАЦИОНАЛНОГ ПРАЗНИКА
Прослава Националног празника, Илиндена,
ове године у Пландишту дуго ће се памтити по
посећености и броју Македонаца и осталих
суградјана који су дошли на свечану Академију
поводом највећег празника свих Македонаца. Међу
бројним гостима који су својим присуством
увеличали прославу били су и Горан Доневски,
заменик председника општине Пландиште, чланови
Савета за међунационалне односе општине
Пландиште, Стеван Србиновски, члан Националног
савета Македонаца и представници Гудурице,
Качарева и Јабуке и бројни други.
Након одавања поште преминулим
члановима, Вељку Доневском и Живку Стојановском
минутом ћутања, госте је прво поздравио Драган
Доневски, председник Удружења Вардар Пландиште
а након тога и заменик председника општине. У
оквиру културно уметниочког дела програма,
прочитан је текст о историјату празника, Женска
воклана група удужења је отпевала сплет народних
песама и одрецитовала неколико родољубивих
песама. Гости на Свечаној академији били су, КУД
“Вук Караџић”
Пландиште,
млађа и старија
група који су
одиграли
по
ј е д н у
кореографију и
Дарко Ристески
из
Гудурице,
самоуки свирач
на
кавалу.
Г.Р.
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АКТИВА ЖЕНА „БИСЕРИ“ ИЗ ПЛАНДИШТА

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
ЗА СЕСТРУ И БРАТА

Често говоримо о хуманости а чини се да је све
ређе срећемо. На срећу, у општини Пландиштте,
хуманитарне акције нису реткост. И синоћ је успешно
реализовано једно хуманитарно дружење. У организацији
Актива жена „Бисери“ из Пландишта одржно је
хуманитарно вече на којем је било око 140 гостију, како из
општине Пландиште тако и суседних градова и општина,
из Вршца, Панчева и Алибунара. Новчани приход од
дружења, укупно 40 хиљда динара, уплаћен је на жиро
рачун за помоћ десетогодишњој И.С. и осмогодишњем
А.С. сестри и брату из општине Пландиште, са
метаболичким и генетским поремећајима. На хуманитарној
вечери био је и председник општине, Јован Репац.
Што се тиче хуманитарне акције одржане синоћ,
Актив жена Бисери се прикључио низу донатора, општини
Пландиште, Црвеном Крсту и Центру за социјални рад
Пландиште, Активу жена и Удужењу пензионера НИС
Нафтагас Јужни Банат, Велика Греда, који су, још
почетком 2015. године сакупили прве прилоге и уручили
помоћ оболелим малишанима. По речима председнице
Актива жена Бисери, Марије Манчу, њихов Актив од
самог оснивања, редовно, сваке године одржи једну
хуманитарну акцију. Помогли су и свом суграђанину,
младом фудбалеру Небојши Врцељу, који је задобио
тешке повреде на утакмици али су помоћ слале и у
поплављени Обреновац. Сваке године на Бадње вече,
уруче новчану донацију и Српском православном храму
Свети Рафаило Банатски у Пландишту.
Г.Р.

ЗАВИЧАЈНО УДУЖЕЊЕ КРАЈИШНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“
ПАРАСТОС НАСТРАДАЛИМ И НЕСТАЛИМ У „ОЛУЈИ“
Од оснивања до данас, ЗУК „Никола Тесла“
Пландиште са пијететом гаји сећање на сународнике
који су настрадали и нестали у операцији „Олуја“
августа 1995. године. Ове године навршила се 21 година
од од прогона Срба из Хрватске са територије која је
била под заштитом Уједињених нација. Поводом
обележавања годишњице од прогона и страдања Срба
Крајишника, у Пландишту је као свих година до сада
оджан Парастос у храму Свети Рафаило Банатски који је
служио месни парох, Недељко Јанковић.
Након тога, сви присутни су у сали КОЦ-а “Вук
Караџић“ Пландиште пратили програм Свечане
академије под називом „Ој Крајино“. Прво се
присутнима обратио Никола Везмар, председник ЗУК
„Никола Тесла“ Пландиште који је у свом обраћању
рекао да је дан прогона и страдања Срба у операцији
„Олуја“ Најтрагичнији дан у новијој историји и да га Срби крајишници достојно обележавају. Након тога,
присутнима се обратио и председник општине, Јован Репац који је са замеником, Гораном Доневским
присуствовао и Парастосу. У уметничком делу Академије, након интонирања химне „Ој Крајино“,
учествовали су др Момчило Диклић, историчар, и песници Милош Бајић и Милош Кордић који су
говорили своје стихове посвећене родном крају и успоменама на огњишта која су напустили.
Г.Р.

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА РАДА

ОБЕЛЕЖИЛО КРСНУ СЛАВУ
Удружење инвалида рада
општине Пландиште и ове
године је прославило своју крсну
славу, Благу Марију – Марију
Магдалену. Ово Удружење је на
иницијативу некадашње чланице
Извршног одбора Актива жена,
Јулијане Грујеску, Славу почело
да обележева пре једанаест
година. Благу Мариј у су
изабрали за Крсну славу јер је
она била Исусова ученица која га
је пратила и слушала његове
проповеди а касније је помагала
светом Јовану Богослову у проповедању Јеванђеља,
рекла је председница Удружења, Славица
Цветићанин поздрављајући присутне госте. Након
тога, госте је поздравио и председник општине, Јован
Репац који је заједно са начелницом Општинске
управе, Александром Одавић Мак био на Слави овог
Удружења. Резање славског колача обавио је месни
парох, Недељко Јанковић у присуству бројних

гостију којих је било од Новог
Сада и Суботице, преко
Зрењанина и Вршца до општине
Дета у Руминији са чијим
пензионерима је успостављена
сарадња пре четири године
године.
Александар Војкулеску,
председник Удружења
пензионера “Сениори” из Дете
изразио је жељу да ова два
удружења у скорије време
потпишу протокол о сарадњни.
Обележавање Крсне славе
Удружења инвалида рада општине Пландиште својим
присуством, увеличали су и председница Савеза
инвалида рада Војводине, Стана Свиларов са
члановима Извршног одбора Савеза и остали
сарадници и донатори Удружења.
Овогодишња кума Славе била је Ђурђевка
Ристовић. Кумство за наредну годину преузео је члан
Удружења, Стеван Пасула из Маргите.
Г.Р.

Банатски Соколац, са нешто више од 200 становника,
већ 12 година, у августу постаје најпосећеније место у
општини и околини када током два дана рок
фестивала, сада већ надалеко чувеног Rock Village,
Соколац посети пар хиљада љубитеља добре рок
музике. Све је почело захваљујући Мирку Миљушу,
родом из Банатског Соколца који је желео нешто да
уради за младе у свом родном месту. Захваљујући
упорности и подршци мештана у Соколцу, идеја и
жеља преточене су у Фестивал добрих вибрација уз
који неминовно иду и бајкери. Мото клуб „Панонски гусари“ из Пландишта угостио је на Rock Village око
150 бајкера међу којима је било и гостију из Румуније, Словеније и Мађарске. Пратеће манифестације биле
су две Ликовне колоније и Конкурс за књижевну награду „Душан Војиновић“. Ове године жири је бирао
најбоље стихове. Победник конкурса био је Мирослав Павловић, Љиљана Поповић и Бранка Селаковић
Милошевић добиле су похвале. Током два дана фестивала који је одвијао на две сцене, публици су се
представили бројни бендови међу којима су били и Електрични оргазам и Van Gogh али и млађи бендови као
што су „Дечурлија“ и Вопили Попили из Пландишта.
Г.Р.
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33. ДАНИ РИБАРА ЈАНОШИК - ЈЕРМЕНОВЦИ 2016.
ПИОНИРИ, ВЕЛИКА НАДА РИБОЛОВАЦА
Трећег
викенда
у
а в г у с т у ,
традиционално
се и ове године
о д р ж а л а
спортско туристичка
манифестација
„Дани рибара
Ј а н о ш и к Јерменовци
2016.“
Ова
манифестација
је доживела 33
годину како се
без прекида, у
континуитету
одржава на каналу Дунав-Тиса-Дунав између
Јаношика и Јеремноваца. И ове године, организатори
су били КОЦ-„Вук Караџић“ Пландиште, УСР
„Шаран“ Јерменовци, УСР „Смуђ“ Јаношик, МЗ
Јаношик и Туристичка организација Алибунара, а под
покровитељством општина Алибунар и Пландиште.
Дани рибара одржавали су се у два дана,
суботу и недељу (21. и 22. 08.). Првог дана
манифестације одржана су Међуопштинска
такмичења у лову рибе на пловак за пионире и
сениоре. Најмлађих је укупно било 23 и најбољи у
категорији пионира, у које организатори полажу
велике наде, ове године су били: 1. Жељко Вуксић
из Панчева (560 гр улова), 2. Александар Вуков из
Ковина (360 гр) и 3. Вук Цветићанин из Алибунара
(265 гр). У категорији пионирки најбоље су биле: 1.
Анастасија Воја из Вршца (390 гр), 2. Анђела
Сирар из Алибунара (210 гр) и 3. Јана Ондрек из
Јаношика (185 гр). Организатори су за најбоље
припремили медаље а за све такмичаре по један штап
за пецање. У категорији сениора, првог дана
такмичења, најбоље улове имали су: 1. Ивица
Јовичић из Ковина (1600 гр), 2. Јон Скумија из
Јерменоваца (1415 гр) и Љубо Кнежевић из Баранде
(1250 гр).
Другог дана манифестације у преподневним
сатима одржано је Међународно екипно такмичење у
лову рибе удицом на пловак за златну удицу.
Најбољи у овој категорији су били: екипа „Кечиге“
из Бачког Петровог Села, 2.екипа „Тиса“ из Новог
Бечеја и 3. Екипа „Дунав“ из Ковина. Појединачно,
злате удице су добили: 1.Тони Цветановски из
Алибунара, 2. Марија Лукић из Ковина и 3. Милан
Дрљача из Вршца.
Ипак, најатрактивније такмичење било је
такмичење у кувању рибље чорбе где је своје умеће
опробало и доказало 14 екипа. По одлуци трочланог
жирија у саставу Родика Грујеску (председник) и

Дејан Мајкић и Зоран Пребирачевић (чланови)
најбољу чорбу су скувале екипе 1. “Анита“ из
Јерменоваца, 2. „Пивопије“ и 3. “Мики Маус“ из
Јаношика. Најбољи су добили по један котлић као и
мешовита екипа девојака из Јерменоваца и Јаношика,
најмлађих кувара, које су премијерно кувале чорбу
које су добиле мали котлић, сувенир.
Време је у оба дана послужило организаторе
тако да је на обе стране канала било посетилаца који
или воле рибљу чорбу или подржавају такмичаре. На
овогодшњим Данима рибара били су и функционери
општине Пландиште, Јован Репац и Горан
Доневски, председник и заменик председника
општине Пландиште, председник СО Пландиште,
Ендре Сабо, и Татјана Ђорђијевски, саветница
председника.
Г.Р.
СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - АВГУСТ
ФУДБАЛ
Војвођанска лига – Исток
27.08.2016.
16:30h Пландиште: Слога – Раднички (Сутјеска)
Друга ЈБПФ лига - Исток
28.08.2016.
17:00h Хајдучица:
Хајдучица – Банат (Иланџа)

Кошаркашки клуба "Агробанат", након
дугогодишњег узастопног учествовања у оквиру
Друге Српске лиге, већ неколико сезона се такмичи у
оквиру Летње лиге. Делимично ослањање на
сопствени играчки кадар уз адекватну подршку
неколицине јуниора и проверених играча из Вршца
залог је за будућност. У такмичарску сезону 2016
ушло се без превеликих амбиција. У лигашком делу
освојено је друго место и пласман у play off где су у
конкуренцији 4 екипе наши кошаркаши поновили
исти резултат. Ипак је одлучено да се сачека неки
повољнији тренутак за прелазак у вишу лигу а нама
остаје да се надамо да ћемо ускоро у Пландишту
поново гледати кошаркашке екипе из Инђије, Нове
Пазове, Зрењанина, Врбаса
Већ пету годину заредом функционише и
школа кошарке за млађе узрасне категорије. Тренутно
око петнаестак дечака пионирског узраста марљиво
тренира и ишчекује почетак такмичарске сезоне.
puggia

* * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * *
Половином августа у Великој Греди је одржана Конференција клубова МФЛ Алибунар-Пландиште. Установљено је да
ће у сезони 2016/2017. лигу сачињавати 8 клубова: 6 са територије општине Пландиште односно 2 из општине
Алибунар. Према календару такмичења утакмице првог кола одиграће се 03/04 - септембра док је последње коло
јесењег дела првенства на програму 15. октобра.
*
Летњи регистрациони период у 2016. години за играче клубова свих степена такмичења траје од 13. јуна до 31. августа,
закључно придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије.
Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 26. АВГУСТ 2016, Година 4. Број 36.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

