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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ИЗВЕШТАЈ СА 7. СЕДНИЦЕ СО ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ДРУГИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Последња, 7. седница СО Пландиште
одржана је у среду, 19. октобар 2016. године.
Одборници СО Пландиште су на седници
разматрали и усвајали укупно 25 тачака дневног
реда.У раду седнице којом је председавао Ендре
Сабо, учествовало је укупно 18 одборника. На
самом почетку, председник је обавестио одборнике
да је формирана Одборничка група “Група грађана
Зоран Воркапић – Ми можемо“ која има пет
одборника, чији је председник, Владимир Хуђец.
Након тога одборници су усвојили оставку и
престанак мандата одборнице СО Пландиште,
Татјане Ђорђевски из редова владајуће Српске
напредне странке а затим потврдили манадата новог
одборника, Љубомира Ракића, са Изборне листе
“Александар Вучић - Србија побеђује”. Нови
одборник Скупштине општине Пландиште је, као и
остали положио заклетву да ће радити у интересу
свих грађана општине.
Одборницима је поднет Извештај о
извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за
2016. годину у периоду јаунар-јун 2016. године, а
након тога и предлог Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2016.
годину (други допунски буџет). У оквиру ове тачке,
одборници су добили амандман који је образложио
председник општине Пландиште, Јован Репац
рекавши да ће се износ од 88.885.775 динара, за
колико се увећава буџет општине, бити уторшен за
реновирање ОШ ”Доситеј Обрадовић” Пландиште.
Реновирање, од темеља до крова, почеће у пролеће
наредне године. Новац за реновирање, добиће се од
Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Другим ребалансом, буџет Општина Пландиште,
увећава се и по основу повећања пореза на доходак,
добит и капитална добит као и по основу трансфера
од других нивоа власти. Укупни приходи и примања
у износу од 498.416,523 динара, замењују се

износом од 580.402.298 динара.
Одборници СО Пландиште на последњој
седници су разматрати и предлоге Одлука о
доношењу измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Пландиште, о висини закупнине
за пословни простор и донели Одлуку о додели
новчаних награда најбољим студентима са
територије општине Пландиште. За ову годину,
просек студирања ће бити од 8,5 па навише. Остали
критеријуми остају непромењени у однсу на прошлу
годину сем да ће се ове године конкурисати путем
Јавног конкурса.
Након тога, одборници су изгласали више
решења и именовали Мирослава Петровића за
директора Културно образовног центра ”Вук
Караџић” Пландиште, по два нова члана Школских
одбора у све три основне школе, представника
Локалне самоуправе и именовали новог члана
Управог одбора КОЦ-а ”Вук Караџић” Пландиште.
Након разрешења, именована је нова Општинска
изборна комисија, као што су именовани члан и
заменик члана Савета за међунационалне односе
општине Пландиште. Такође је именован и Локални
савет за запошљавање општине Пландиште, чланови
и заменици као што су, након разрешења
бивших, изабрани нови председник и један
члан Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе.
У оквиру последње, тачке дневног
реда, Одоборничких питања, сугерисано је да
да Локална самоуправа помогне да све месне
амбуланте добију интернет како би лекари
могли пацијентима да заказују прегледе код
специјалиста.
Г.Р.

Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локлану
самоуправу у Пландишту

СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА ПРИВРЕДНУ ИНВЕСТИЦИЈУ
Општини Пландиште је пре
годину дана данска фирма “Бигадан”
која се бави изградњом биогасних
електрана понудила могућност да прва
таква електрана буде изградјена у
Пландишту у колико се постигне
договор са компанијом “Виндија”
Вараждин која има живинску кланицу и
погон за прераду од живинског меса у
Пландишту које је најквалитетнија
сировина за ову врсту електрана.
Руководство општине је иницирало и
сазвало састанак на којем су, поред, Огњена
Бјелића, покрајинског секретара за регионални
развој, медјурегионалну сарадњу и локлану
самоуправу присутвовали и,
представници
компаније “Видија”, Жељко Лазић, директор за
Србију и Марио Брезић, управник живинске
кланице “Виндија” у
Пландишту, Владан
Недељковић, представник компаније “Бигадан”
из Данске и, у име домаћина, Горан Доневски,

ОПШТИНА ЈЕ ПОСРЕДНИК
Горан Доневски: “Захваљујем се свим
учесницима састанка. Ово је само увод у
сарадњу. На састанку је изражен економски
интерес обе стране. Ово није крај ни у једном
ни у другом смеру. У бизнису, свака страна
утврђу своју позицију и тражи свој интерес.
Општина је ту да посредују, Покрајинска влада
је вршила мониторинг. Општина не може да се
сврста ни на једну ни на другу страну”.

заменик председника општине Пландиште. Тема
састанка била је могућност изградње биогасне
електране у Пландишту. Сви учесници су
закључили да, евидентно, економски интерес
постоји како за “Бигадан” тако и за “Виндију”
која одлуке доноси на нивоу компаније у
Хрватској.
- Као представник Покрајинске владе
АПВ сам увек сам на располагању како
инвеститорима, тако и предузећима која
функционишу на територији АП Војводине.
Покрајинска Влада и Секретаријат треба да
обезбедимо све оне услове, да креирамо оне
политике које ће обезбедити несметан
економски развој домаћих и страних
инвеститор, што и јесте политика Покрајинског
секретаријата и Владе АП Војводине - изјавио је
у Пландишту Огњен Бјелић који је на састанку
био у улози медијатора чији је задатак, као
По кра ј инс ког с е кре та ра , ус м е ра ва ње
инвестиција у Банату где је неопходна помоћ јер
су управо ту чак 3 општине које спадају у трећу
категорију по класификацији и развијености.

НА ЛИЦИТАЦИЈИ ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ У ПЛАНДИШТУ

ЗАСАД ВИШАЊА ВРЕДАН 104 ХИЉАДЕ ДИНАРА
У Пландишту одржан први круг
лицитације државног пољопривредног земљишта.
Лицитирано је 1835 ха у 168 лицтационих
јединица. Излицитирана је 31 лицитациона
јединица од којих је 13 јединица, односно 120 ха
излицитирано за закуп од 30 година, искључиво за
подизање вишегодишњих засада воћа. Цена по
хектару за вишегодишње засаде била је у просеку
од 60 до 70 хиљада динара.
На изненађење свих присутних око једне
парцеле засада вишања која се налази на улазу у
Пландиште из правца Зрењанина, заинтересовани
произвођачи су лицитирали, до сада највећу цену,
чак 104 хиљаде динара. Иако је општина
Пландиште од 2014. године тражила сагласност за
давање државне земље у дугорочни закуп за
подизање
вишегодишњих
засада
воћа,
СТРАНА
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Министарство пољопривреде је тек ове године
дало сагласност. Осталих 18 лицитационих
јединица или 243 ха, државног пољопривредног
земљишта излицитирано је и дато у закуп на
годину дана. Почетна цена по хектару била је од
13 до 15 хиљада динара. Земља је спремна за нове
власнике који од 30.10.2016. могу да уђу у посед.
Општина Пландиште у закуп даје око
13500 ха државне земље од којих је 2140 ха
излицитиранно по основу пречег права. Нема
интересовања за утрине и пашњаке који, упорно,
остају неизлицитирани. Општина Пландиште
тренутно има 700 активних уговора за закуп земље
и по речима Зорана Мајкића, шефа службе за
пољопривреду у општини Пландиште, за прошлу
годину, нема ниједног неплаћеног уговора.
Г.Р.

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ИЗ РЕГИОНА ОЛОМОУЦ – РЕПУБЛИКА ЧЕШКА

НАСТАВАК И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САРАДЊЕ
Средином
септембра,
званична
делегација региона Оломоуц из Републике
Чешке посетила Црвени крст Пландиште
општину Пландиште. Разлог посете је
дугогодишња сарадња у
оквиру припрема
и
реализације кампова за
децу
и
младе.
Делегацију је предводио
г-дин Михал Симерски
други
заменик
председника
региона
Оломоуц задужен за
међународну сарадњу,
са
још
два
своја
сарадника.
Долазак
делегације у Пландиште
имао је за циљ посету Општини Пландиште,
Црвеног
крста
Пландиште
и
простор
међународног кампа за децу и младе у
Хајдучици (Европски центар пријатељства
деце и младих). Приликом посете Црвеног
крста Пландиште делегација је имала прилику
да се боље упозна са областима рада и
активностима Црвеног крста. Делегацију
региона Оломоуц тог дана примили су
председник и заменик општине Пландиште,
Јован Репац и Горан Доневски и председник
Скупштине општине Пландиште, Ендре Сабо.
Званичну делегацију из Оломоуца
примили су у Влади АП Војводине И
Покрајински секретар за спорт и омладину
Владимир Батез и подсекретар у Покрајинском
секретаријату
за
регионални
развој,

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
Небојша Војновић. Разлог посете био је
наставак и унапређење постојеће сарадње
региона Оломоуц и АП Војводине. Овом
састанку присуствовали
су
и
функционери
општине и секретар
Црвеног
крста
Пландиште
који
је
презентовао кампове за
децу и младе и говорио
о
дугогодишњој
сарадњи са регионом
Оломоуц
и
организацијом H.E.P.Y.
Том
приликом
је
истакнут велики значај
Општине Пландиште у подршци и финансијској
помоћи око отварања међународног кампа у
Хајдучици, као и финансијској помоћи Општине
и Црвеног крста Војводине за реализацију првог
кампа који је у августу месецу поред младих из
Србије обухватио и младе из Републике Чешке.
Михал Симерски је том приликом
истакао да је Оломоуцки регион највећу
сарадњу остварио са Црвеним крстом општине
Пландиште са којим је за 11 година реализовао
кампове за децу и омладину, кроз који је прошло
око 300 деце, а сваки камп је био едукативног
карактера, а започета је и изградња европског
Центра за децу и младе у Хајдучици, који се
гради средствима Јужно-моравског и Трнавског
региона.
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПЛАНДИШТЕ

ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ СА 75 ПАКЕТА
У овогодишњој Дечојој недељи која се
одвијала под мотом „Нећу да бригам, хоћу да
се играм“, поред активности које су спроводиле,
школе и предшколска установа, у обележавању
Дечије укључила се и локална самоуправа .
У сарадњи са Центром за социјални рад
подељено је 75 пакета вредности од по 4000
динара за децу из категорије деце са
инвалидитетом, без родитељског старања, из
многочланих породица гранично социјално
угрожених, деца чији су родитељи са
инвалидитетот и деца из породица где је било
насиље у породици, у циљу стварања окружења
које подстиче развој деце и омладине и
обезбеђује услове за њихово активно учешће у
животу локалне заједнице.
СТРАНА
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У ДЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ ПРЕДСЕДНИК УРУЧИО СПОРТСКЕ РЕКВИЗИТЕ
ОШ“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

У Дечијој недељи која се обележава
бројним манифестација, активностима и
спортским сусретима под слоганом „Нећу да
бригам, хоћу да се играм!“, и у општини
Пландиште, све три основне школе, са много
радости обележавају недељу посвећену деци и
дечијим правима. Председник општине, Јован
Репац са својим сарадницима, замеником,
Гораном Доневским, помоћницом, Тањом

Докмановић и већницом задуженом за спорт и
омладину, Бојаном Јовановић, у препуној
фискултурној сали ОШ „Доситеј Обрадовић“
уручио је директору школе, Сави Дивљакову,
спортске реквизите за ученике нижих разреда
(од I до IV) који су набављени захваљујући
Спортском савезу општине Пландиште.
Присутни ученици су са овацијама и
великим аплаузом пропатили предају поклона.
Директор је захвалио на поклону рекавши да
школи увек недостају реквизити и опрема,
посебно за ученике нижих разреда. Председник
општине је ученицима честитао дечију недељу,
пожелео добар успех свима посебно првацима
којих у највећој школи има 35. Председник је
најавио и ускоро реновирање школе, од пода до
крова и рекао да то неће ометати наставу.
Секретар Спортског савеза, Милан Пуђа
који је такође присутвовао уручењу спортских
реквизита је рекао да Спортски савез комплетно
брине и опрема екипе школског спорта како
реквизитима тако и опремом.
Уручењем књижица сви прваци у
општини Пландиште, свечано су били
примљени у Дечији савез.
Г.Р.

У ДЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ МАСКЕНБАЛИ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Најтрактивнија активност Дечије недеље
коју ученици са нестрпљењем ишчекују, увек
буде маскенбал. Тако је било и у школама у
општини Пландиште али и у Предшколској
установи „Срећно детињство“ где су малишани
своје маске прошетали кроз центар Пландишта.
У школи у Маргити, маскенбал се, по
традицији, организује поседњег дана Дечије
недеље. Такмичарског је карактера и учествују
учерници нижих разреда (I-IV). О науспешнијим
маскама, за сваки разред, одлучује жири који
додељује и специјалне награде. Ове године,
наставници и учитељу (Биљана Нецин
Куневски, Мирјана Гроздановски, Михај
Микша и Мита Богдановић) обезбедили су
награде за, чак18 маски. Такмичили су се и
прешколци. По речима председнице жирија, др
Ане Крду, избор и подела награда није била
нимало лака. На срећу, жири није имао великих

одступања и у највећем броју награда био је
једногласан. Одахнули су сви, и родитељи који
су максималлно помогли да њхови малишани
имају успешне и што оригиналније маске, и
наставници и жири који је поручио да све може
да се исправи. Мало стрпљења, јер у сусрет
долази следећи маскенбал!

„ОКО“ ХАЈУДЧИЦА ПРОСЛАВИЛО ШЉИВУ

Вредне чланице Удружења жења „Око“ из Хајдучице, већ пету годину заредом, у септембру обележавају дан
свога оснивања и славе традиционално српску воћку, шљиву, коју су узели за свој заштитини знак. Тога дана
све је био у знаку шљиве. Удружење негује традицију и обичаје националних заједница које живе у
Хајдучици (српске, словачке и мађарске). У дане када се окупљају у седишту Удружења, чланице раде ручне
радове које редовно излажу на пригодним приредбама и на сталној продајној изложби која им је уједно и
мали извор прихода. Размишљају да следеће године уведу још по неку новину, можда избор и награду за
највећег произвођача шљиве у Хајдучици, рекла је овим поводом Марика Спасовски, председница
Удружења. Гостољубиви домаћини који су припремили сјају забаву, дочекали су више од 150 гостију из
своје и суседних општина са којима имају добру сарадњу.
СТРАНА
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САВЕТ И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА САКУПЉАЊА
СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА
1

На иницијативу новоизабраног чланаства и
председника Савета за младе општине Пландиште,
Дејана Борисављевића, у сарадњи са КЗМ
општине Пландиште, већ другу седмицу се у свим
канцеларијама и ходницима Општинске управе
сакупљају хартија и пластичне боце, као
секундарне сировине. Приход од продатог
материјала биће употребљен за реализацију
пројекта “Стаза здравља” о којем се већ извесно
време
размишља
и
планира,
рекао
је
Борисављевић. Средства у износу од 950.000,00
динара покушаће да се обезбеде и путем пројеката
са којима ће се конкурисати како код Покрајинске
Владе тако и код Републичких министарастава која
буду расписивала конкурсе за исте и сличне
намене, рекао је Драгослав Аврамовић,
координатор КЗМ која ће бити задужења за
аплицирање. Овој акцији прикупљања хартије и
пластичних боца придружили су се ОШ ”Доситеј
Обрадовић” Пландиште, испостава Националне
службе за запошљавање у Пландишту и КОЦ “Вук
Караџић” Пландиште. Прошле недеље је
сакупљено 50 кг хартије.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
У Одсеку за планирање и грађење, од грађевинског
инспектора Милана Росића добијени су следећи подаци у
вези са пописом незаконито изграђених објеката и донетих
решења о озакоњењу на територији општине Пландиште. У
општини Пландиште је актуелан попис незаконито
изграђених објеката и, до сада је на терену укупно пописан
261 незаконито изграђен објекат. Укупан број донетих
решења је 71 и односи се на предмете за које је захтев
поднет по ранијим законима о легализацији. Што се тиче
намене пописаних објекат, по речима инспектора Росића
стоји да су то углавном помоћни и економски, у мањем
броју стамбени. Из Одсека за планирање и грађење апелују
да сви власници доставе сву техничку документацију како
би предмети могли да се решавају и поручују да ће и остали
предмети, по основу раније донетих закона, бити решавани.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У Одсеку за општу управу, од стручног сарадника за
заштиту животне средине, Наташе Боројевић сазнајемо да
је у току израда новог Плана за управљање отпадом на
територији општине Пландиште за период 2017-2027.
година. План би требало да буде усвојен до краја децмебра
2016. године.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ КРАЈИШКИХ ПЕСАМА У ПЛАНДИШТУ

ЖЕНСКА ПЕВАЧКА ГРУПА “БАНИЈА” НАЈБОЉА
У
организацији
Завичајног
удужења
крајишника „Никола Тесла“ Пландиште, у
Пландишту је у недељу 02. октобра успешно одржан
14. Фестивал крајишких песама “Крајишки бисери”.
Ове године је у такмичарском делу наступало 19
мушких и женских певачких група. У првом делу
фестивалског дана, сви учесници пратили су семинар
“Нематеријално културно наслеђе Срба” на којем
су говорили проф.др Димитрије Големовић,
Добривоје Павлица, Нада Јелић и Милош Д.
Воркапић.
Фестивал је званично отворио Никола
Везмар, председник Завичајног удужења који је
посебно истакао важност Фестивала као чувара
традиције изворне крајишке песме. Све групе
представљале
су
се
у
такмичарском
делу са по
једном песмом.
О
најбољим
г р у п а м а
одлучивао је
трочлани
стручни жири
у
саставу:
М а р и ј а
Шекуларац,
м у з и ч к и

уредник на Радију Београд, проф.др Димитрије
Големовић, професор на Факултету музичке
уметности у Београду и Добривоје Павлица, доајен
личког и крајишког певања. У ревијалном делу
велике аплаузе побрали су чланови КУД-а
“Младост” Велика Греда који су после
вишегодишње паузе поново наступали са две

кореографије, Играма из Лесковца и са Немим
гламочким колом као и Огњен Андрић, млади
гуслар из Крагујевца.
По одлуци жирија, на овогодишњем
Фестивалу најбоља је била женска певачка група
“Банија“ из Београда, друго место, мушка певачка
група “Плитвице” КУД-а “Дане и Мане” такође из
Београда док је мушка певачка група КУД ”ЗавчајБанија” из Мајура код Шапца, славила треће место.
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ПОВОДОМ МЕСЕЦА СТАРИХ

ПРЕДСЕДНИК ПРИМИО ДЕЛЕГАЦИЈУ ПЕНЗИОНЕРА ИНВАЛИДА
Делегацију пензионера инвалида рада од
15 чланова коју је предводила председница,
Славица Цветићан, поводом обележавања
месеца старих, примили су председник и
заменик општине Пландиште, Јован Репац и
Горан Доневски.
Истина је, да већину својих активности
пензионери и инвалиди рада, као и бројна
другана удружења грађана, не би успели да
реализују без помоћи локалне самоуправе, било
да помаже Општинско веће или председник.
Поред тога, у месецу бриге о старима, чланови
Удружења инвалида рада општине Пландиште
дошли су да поздраве општинско руководство,
захвале за сву до сада пружену помоћ за
несметано функционисање Удружења али и да
укажу на своје потребе и проблеме.
Председница највећег и најстаријег удружења у
општини Пландиште које броји 350 чланова и

које се редовно укључује у све добротворне
акције каже, да су задовољни не само пријемо
већ и председниковим и замениковим ставом да
ће пратити рад њиховог Удружења и помагати
колико им могућности буду дозвољавале.
Посебно их радује да Локална самоуправа
подржава сарадњу са Удружењем пензуионера
„Сениори“ из Дете са којима Удужење инвалида
рада општине Пландиште сарађује од 2012.

ПОВОДОМ МЕСНЕ СЛАВЕ, КИРВАЈА

ХАЈДУЧИЧАНИ УГОСТИЛИ ФОКЛОРАШЕ ИЗ ДЕТЕ

Традиција
обележавања
месне
и
храмовне славе негује се до данас у свим
селима општине Пландиште, и више од тога.
Неки су сентиментални и према прославама,
некад званим, социјалистичка слава која се
славила увек недељу дана пре сеоске славе. У
Хајдучици, где су најсентименталнији према
овим прославама, прославља се Кирвај. Ове
године, тродневна прослава Кирваја почела је
заједничким концертом КУД-а “Братство“ и
КУД-а “Бисери“ из Хајдучице са гостима из
Румуније,
КУД-ом
„Свети
Никола“
и
Фоклорним ансамблом румунских народних
игара Културног цента Дета и КУД-овима са
територији општине Пландиште, „Младост“ из
Велике Греде, „Јасен“ из Великог Гаја и „Вук

Караџић“ Пландиште. Организацију богатог
концерта на којем је рецитовао своје песме и
Жељко Цеснак, песник из Пландишта, помогла
је и МЗ Хајдучица.
Након концерта, играчи су наставили
дружење где су продубили своја познанаства и
договарали нове сусрете. Дијана Татарушану,
председница и уметнички руководилац КУД
“Свети Никола“ из Дете одушевљена је дочеком
и дружењем у Хајудчици. Каже, да се још
једном потврдило традиционално гостопримство
по којем су Срби познати и да ће радо одазивати
и долазити, у колко буду стизали позиви. Уз
своје фоклораше на Концерту и дружењу био је
градоначелник Дете, Петре Роман заједно са
функционерима општине Пландиште.

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ НА САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ
И ове године, ТО Војводине је обезбедила бесплатан простор за све туристичке организације
Војводине, Општина Пландиште је имала прилику да излаже на Сајму у Новом Саду, иако нема
туристичку организацију, и то раме уз раме са осталим општинама које имају. Интересовање за
дворце и каштеле са територије општине не јењава. Након реновирања двораца, власници
дозвољавају посету уз благовремену најаву.
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ПЕХАР И ПРВО МЕСТО ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ

“КОТЛИЋ И РОШТИЉ“ У ДЕТИ (РУМУНИЈА)
Прошлог викенда, 6 екипа најбољих кувара из
општине Пландиште учествовало је у гастрономској
манифестацији „Котлић и роштиљ“ у партнерској
општини Дета у Румунији. Боје општине Пландиште
ове године су браниле екипе: „Панонски гусарибајкери“ из Пландишта, „Бајкери“ из
Јерменоваца, „Васа Таплага“ и екипа „Дениса“ из
Барица и екипа „Дека Панта“ и „Маргита 2“ из
Маргите. На позив општине Дета, кувари су по пети
пут били у Дети док је КУД „Николае Балческу“,
фоклорна група, на овој манифестацији била први
пут. У сјајној атмосфери, уз традиционалну
румунску народну музику где су се стицала и нова
познанства и пријатељства кувало се боље него икад
на ранијим такмичењима, што је потврдио разнолики
мени тога дана. Посетиоци су могли да дегустирају и
уживају, почев од гулаша од дивлљачи преко
пилећег паприкаша, рибље чорбе, шкембића на
српски начин до кнедли са млевеним месом и
јагњетине под сачем. Гости и кувари докализавли
су своје умеће што није било лако, али је
домаћинима било дупло теже када је тебало да се

ОДЛИЧАН УСПЕХ КАРАТИСТА
НА БЕОГРАДСКОМ ПОБЕДНИКУ

* * БЛИЦ * *

прогласи победник. Зато је градоначелник Дете,
Петре Роман, одлучио да победници буду сви, свих
28 екипа, и да се свима уруче пехари и захвалнице,
што је иначе традиција и куриозитет овог
такмичења. Екипе из Пландишта бодрили су и
њихови функционери, Јован Репац, Горан
Доневски, председник и заменик председника
општине Пландиште и Ендре Сабо, председник СО
Пландиште, који су тога дана такодје били у Дети.
Г.Р.

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште,
наступили су 08.10.2016 године на међународном
турниру „ ТРОФЕЈ БЕОГРАДА – БЕОГРАДСКИ
ПОБЕДНИК 2016“
и у конкуренцији 11 земаља
остварили одличан успех освојивши 2 медаље. Сребну
медаљу освојио је сениорски ката тим у саставу
(Ивошевић Александар, Величковски Стефан и
Величковски Лука). Бронзану медаљу освојио је
јунорски ката тим у саставу (Величковски Стефан,
Величковски Лука, Тадић Радован). Након завршетка
овог такмичења, настављају се интензивне припреме за
предстојећа такмичења која очекују такмичаре Карате
Клуба у категорији полетараца, пионира и нада то је
предстојећи КУП ВОЈВОДИНЕ, док у категорији
кадета, јуниора, млађих сениора то су контролни
турнири како би форму спремили за ПРВЕНСТВО
ВОЈВОДИНЕ и ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ у категорији
кадета, јуниора и млађих сениора.
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран

СПОРТСКИ СУСРЕТИ ПЕНЗИОНЕРА

* * БЛИЦ * *

У организацији Општинског удружења пензионера Пландиште средином септембра одржани су
Спортски сусрети Јужнобанатског округа. Иако у позним годинама али младе духом припаднице
лепшег пола надметале су се у 3 такмичарске дисциплине: пенали, шут на кош и пикадо док су
мушкарци одмеравали снаге у шаху. Најуспешнијим појединцима и екипи додељени су пехари у
трајно власништво као успомена на ову лепу спортску приредбу.
puggia
У ОПТИЧАРСКОЈ РАДЊИ МАЗА ЛЕНС У ПЛАНДИШТУ

К О М П Л Е ТА Н

ОЧ Н И

П Р Е ГЛ Е Д

Б Е С П Л АТА Н

Од скора, у Пландишту је почела са радом оптика „Маза ленс“, у згради Хајдук
Вељка 5ц. Оптика ради сваким радним даном од 09 00 до 1300 сати а лекар
специјалиста, офталмолог др Весна Варађан долази уторком, када је могуће
урадити комплетан очни преглед. До краја године, комплетан очни преглед за
грађане са територије општине Пландиште, у оптици „Маза ленс” је бесплатан.
Оптика „Маза ленс“ свим грађанима захваљује на поверењу.
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ФК "ХАЈДУЧИЦА" ОСВАЈАЧ ОПШТИНСКОГ КУПА
Фудбалери Хајдучице освајачи су
Купа на територији општине Пландиште.
У овогодишњем Куп такмичењу учешће
је узело седам клубова: Младост (Велика
Греда), Солунац (Банатски Соколац),
Слога (Маргита), Наша Крајина
(Купиник), Хајдучица (Хајдучица),
Граничар (Милетићево) и Гај (Велики
Гај). Улогу потенцијалног фаворита,
након добијене утакмице првог кола
службеним резултатом 3:0 против екипе
из Милетићева, хајдучички жуто-црни
потврђују већ у полуфиналу убедљивом победом над екипом из Великог Гаја резултатом 6:0. Финална
утакмица између Хајдучице и Наше Крајине по традицији одиграна је Пландишту.
У изузетно лепом амбијенту резултатом 5:0 славио је бољи тим. Признања финалистима као и пехар
капитену победничке екипе уручио је председник општине Пландиште Јован Репац.
У наставку такмичења, у оквиру осмине финала Куп-а на нивоу јужнобанатског округа, вољом жреба
12-ог октобра Хајдучичани ће угостити ФК Слога из Пландишта.
puggia
У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ПЛАНДИШТЕ ОДРЖАН

СПОРТСКИ ДАН ЖЕНА
Октобар месец у општини Пландиште
свакако је обележила Спортско-рекреативна
манифестација под називом "Спортски дан жена".
Организатор ове несвакидашње спортске приредбе је
Спортски савез
о п ш т и н е
Пландиште
уз
несебич ан
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
осми пут заредом организована традиционална
спортско-рекреативна манифестација под називом
"Спортски дан жена". За разлику од претходних
година, дошло је до промене термина, тако да су
организатори били ускраћени за учешће млађих

узрасних категорија. Припаднице лепшег пола
одмеравале су своје спортске вештине али и добро
забавиле кроз 3 такмичарске дисциплине (одбојка,
навлачење конопца, пикадо).
Надметањем
у
пикаду у којем је
учествовало 30 ак
такмичарки
завршен
је
такмичарски део
п р о г р а м а .
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 Месне
заједнице Пландишта. У одбојци је славила екипа
Спортског савеза Пландиште док је у 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

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР

НОВЕМБАР
ОДБОЈКА
Регионална јужнобанатска лига - пионирке
12.11.2016. 13:00h
Пландиште: Пландиште – Банат (Вршац)
12.11.2016. 17:00h
Пландиште: Пландиште – Динамо (Панчево)
19.11.2016. 13:00h
Пландиште: Пландиште – Јуниор 013 (Вршац)
19.11.2016. 17:00h
Пландиште: Пландиште – БНС (Бан. Ново Село)

ФУДБАЛ
Војвођанска лига – Исток
05.11.2016. 13:00h
Пландиште: Слога – Војводина 1928 (Перлез)
19.11.2016. 13:00h
Пландиште: Слога – Будућност (Српска Црња)
Друга ЈБПФ лига - Исток
06.11.2016. 13:30h
Хајдучица: Хајдучица – Борац (Велико Средиште)
13.11.2016. 13:30h
Хајдучица: Хајдучица – Караш (Куштиљ)

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 25. ОКТОБАР 2016, Година 4. Број 37
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

