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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ УРУЧИО НАГРАДЕ
И НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА
Традиција награђивања набољих студената у
општини Пландиште наставља се и ове године. За
добијање новчане награде, која је ове године, у
износу од 50.000,00 динара, студенти са територије
општине Пландиште требало је да испуне и
критеријум да имају просек струдирања преко 8,5 да
су редовни студенти на
државним факултетима и
да су са пребивалиштем на
територији општине
Пландиште. Ове године,
критеријуме је испунило 19
студената којима је 31.
марта у просторијама КОЦа
„Вук
Караџић“
Пландиште, председник
општине, Јован Репац
уручио награде. Осим њих
и студенти прве године,
њих 32, је такође добило
новчану помоћ која ће им
се уплаћивати у наредних
10 месеци, по 5.000,00
динара месечно, као подстицај за добро и редовно
студирање и постизање просека који би им и
догодине обезбедио новчану награду. На уручивању
награда био је присутан и заменик председника,
Горан Доневски председник Комисије.
Предесдник општине је честитао свима на
постигнутом успеху и добијеним наградана и рекао
да се нада да међу њима има и оних који ће се након
студија вратити да раде у општини Пландиште, где
су увек потребни млади и добри кадрови.
Награђени студенти, међу којима су и
будући лекари, туризмолози и електротехничари,
захвални су на добијеним наградама које им много
значе. Радује их чињеница да Општина прати њихов
рад и труд током школовања који сада и награђује.
Ове године најбољи студенти у општини
Пландиште су: Павлица Теа, на докторским
студијама, Пејовић Ивана,
Максимовић Небојша и
Здравески Катарина на мастер
и Перић Марио, Колевски
Никола, Храшко Анела,
Јанчић Петар, Тасевски
Немања, Пешевски Зоран,
Џодан Тијан, Николовски
Бојан, Брезичанин Сања,
Стефановски Јована, Ћорда
Мирослав, Стојић Ксенија,
Личина Сузана, Хорват
Александра и Грачан Жељка,

на основним студијама. Новачану помоћ за школску
2016/2017. годину добили су студент прве године:
Кнежевић Слађана, Колунџић Милица,
Керкез Мирјана, Тинтор Милица, Мајсторовић
Милана, Пејовић Милиц, Бубњевић Андреа,
Поштић Урош, Малијар Ивана, Петровић
Наташа, Боснић Марија,
Стоилковски Драгана,
Гутеша
Никола,
Латковић
Анђела,
Јовановски Давид, Бекић
В а њ а ,
О р а в е ц
Александра, Доневски
Милош, Ћорда Маша,
Хохбан Марија, Бероња
Катарина,
Агбаба
Драгана, Седљак Жељко,
Цеснак
Сабина,
Стефановић Андријана,
Керкез
Милана,
Пешевски Маријана,
Адамовић Огњен, Савић
Милош, Булајић Драгана,
Косановић Бранка и Силађи Адорјан.
Г.Р.

ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 2017.

УБЕДЉИВА ПОБЕДА
АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА
Општинско руководство захваљује свим
грађанима општине Пландиште који су
02.04.2017. године изашли на гласање за
председничке изборе. Званични резултати о
гласању у општини Пландиште биће
објављени након добијања званичних
резултата Републичке изборне комисије.

Извештај са 12. седнице СО Пландиште

УСВОЈЕН ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА
На 12. седници СО Пландиште, којом је
председавао
Ендре
Сабо,
председник
СО
Пландиште одборници су разматрали и одлучивали о
21 тачки дневног реда. Пре усвајања дневног реда,
председник Скупштине је предложио допуну са 2
тачке, усвајањем оставке члана Општинског већа и
избором новог члана. Одборници су на самом
почетку седнице потврдили мандат Олини Родић,
новом одборнику са листе СНС након чега је нови
одборник полагао заклетву. На последњој седници
СО Пландиште разматран је и усвојен Први
допунски буџет за 2017. годину (први ребаланс). У
оквиру ове тачке је речено да је буџет општине
Пландиште за ову годину креиран на 470 милиона
динара а да ће донација која је одређена за санацију
ОШ “Доситеј Обрадовић” у Пландишту, од темеља
до крова која је добијена од Канацеларије за
управљање јавним улагањима, директно бити
уплаћена извођачу радова.
Одборници СО Пландиште су на 12. седнице
усвојили и Одлуку о измени Одлуке о локалним
административним таксама, Одлуку о измени
Одлуке о утврђивању висине накнаде за
установљење права службености на грађевинском
земљишту у јавној својини општине Пландиште,
Одлуку о измени Одлуке о комуналном реду, Одлуку
о измени Одлуке о јавном водоводу, Одлуку о
измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању
отпадних и атмосферских вода као и Одлуку о
измени Одлуке о сахрањивању и гробљима. Све
измене ових одлука осносе се на казне које ће
убудуће бити фиксне. На дневном реду последње
седнице СО била је и Одлуке о мрежи предшколских
установа на територији Општине Пландиште у

оквиру које је речено да ће и предшколска одељења
у ОШ “Јован Стерија Поповић” и ОШ ”Јован
Јовановић Змај” бити у окиру Предшколске установе
“Срећно детињство“ Пландиште. Одборници су дали
сагласности на Одлуку о изменама као и допунама
Статута ПУ „Срећно детињство“ Пландиште, а
након тога и на Извештај о раду Општинског већа
општине Пландиште за 2016. годину. Разматрани су
и Извештај о раду Историјског архива Бела Црква за
2016. годину, Извештаја о раду Народне библиотеке
Пландиште у 2016. години, Извештаја о раду КОЦ
„Вук Караџић” Пландиште за период 01.01.2016. до
31.12.2016. године као и Извршења плана рада Дома
здравља „1. Октобар“ Пландиште за период од
01.01.2016.-31.12.2016.
Међу Извештајима установа чији је оснивач
Општина био је Наративни извештаја о раду Центра
за социјални рад Пландиште за 2016. годину у
оквиру којег је речено да је у систему социјалне
заштите 1792 лица. У Извештају о раду Црвеног
крста Пландиште за 2016. годину речено је да је
током прошле године ЦК Пландиште поделио 17
тона хуманитне помоћи и да је 261 лице прошло већи
број едукација. На дневном реду 12. седнице СО
Пландиште било је и Решења о измени Решења о
образовању Комисије за избор директора јавног
предузећа. Одборници СО Пландиште су разрешили
Јована Илића, са функције члана Општинског већа,
на лични захтев а након тога, тајним гласањем
изабрали новог члана, Јозефа Хавјара, дипл.инж.
пољопривреде
из
Ковачице,
запосленог
у
Министарству пољопривреде, РЦРР Вршац коодинатор подручне јединице у Ковачици.
Последња тачка дневног реда су одборничка питања.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ У ПЛАНДИШТУ

ОРГАНИЗАТОРИ ЗАДОВОЉНИ ОДЗИВОМ
У првој овогодишњој акција добровољног давања крви, и по речима представника Института,
Горана Суботића, одзив грађана је премашио сва њихова очекивања јер се за непуна три сата акције
одазвало и дало крв преко тридесет давалаца. Похвално и оно што улива наду јесте чињеница да сваки пут
има нових давалаца и младих који су прводаваоци. Међу таквима је био и Борис Давитковски (21 година)
из Хајдучице који је рекао да се осећа добро и да је пожелео да постане добровољни даваоц јер жели да
помогне онима којима је крв хитно потребна.
У преподвевним сатима, међу првима је био и Драгомир Смиљковић, који је крв дао 81 пут. Почео
је као млад војник, 1972. године у Сарајеву. Као младом војнику, тада му је јако важно било наградно
одсутво од два дана, али само тај први пут. Од тада до данас, Драгомир није пропуштао ниједну акцију, нити
је икада био одбијен. Пре годину дана је дошао, речено му је да је
преморен и да не може да да крв али то га није обесхрабрило, сачекао је
два сата, након тога дао крв. Драгомир је пре пар година дошао на сам
крај акције, када је екипа Института била спремна за полазак, али су се,
како каже, распаковали и омогућили му да да крв, на чему им је и данас
захвалан. У овој акцији, крв је по 18 пут дао и председник општине
Пландиште, Јован Репац који истиче да, до сада, ниједном није био
одбијен. Од прошлогодишње јануарске акције, организовано на давње
крви долазе и активисти Српске напреде странке Пландиште.
Председник је обећао да ће ове године да се одрже и Спортски сусрети
добровољних давалаца крви које Црвени крст Пландиште организује од
2001. године а који се због финасијске ситуације, нису одржали у задње
две године. Председник општине је такође рекао да је поносан што има
младих прводавалаца с обзиром да је становништво у општини
Пландиште у просеку старо 42 године. Првој овогодишњој акцији се
одазвало преко 80 давалаца. Акција се одвијала у просторијама КОЦ-а и
све то време били су присутни, службеници Црвеног крста Пландиште и
волонтери ангажовани на промоцији давалаштва.
Г.Р.
СТРАНА
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ЗНАЧАЈНА ДОНАЦИЈА ЗА ОПШТИНУ

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ У ПЛАНДИШТУ
После дужег времена Општина је добила једну велику и
изузетно значајну донацију која је намењена ОШ ”Доситеј Обрадовић”
Пландиште, највећој основној школи у општини, која заједно са 5
подручних одељена, у овој години броји 540 ученика. Уговор о
комплетној рекострукцији Основне школе “Доситеј Обрадовић“
потписали су председник општине, Јован Репац и предстваници фирме
”Форма Фарм” који су извођачи радова. Средства у висини од 88
милиона, је обезбедила Канцеларија за управљање јавним улагањима
Владе Републике Србије. Oткако је школа отворена, од 1974. године ово
је прва већа донација намењена за њену комплетну реконструкцију. Рок
за завршетак радова је 150 календарских дана. Председник општине је
изразио захвалност Канцеларији на добијеним средствима јер ће школа коначно бити реконструисана, од
темеља до крова, што значи да ће се радити кров, дотрајала инсталација, санитарије, спољна столарија, као и
котларница. Председник је такође рекао да у овој години, из општинског буџета који је у висни од 470
милиона динара, тешко да би могло да се издвоји 88 милиона динара за реконструкцију једне школе, осим за
редовно одржавање свих школа. Ради се о капиталном пројекту и новац је стигао у право време, додао је
председник Општине. Радови на реконструкцији школе су у велико у току. О томе како се у школи ради,
директор школе, Сава Дивљаков је рекао да је последњи спрат исељен и да ученици наставу похађају у
учионицама у другом делу зграде. Школа ради и суботом, три
одељења наставу похађа у поподневној смени. Извођачи су
кренули са радовима од крова, преко фасаде, воде, до тротоара
око објекта, рекао је директор.
- Тренутно је највећа брига за безбедност ученика, али део
где се ради је затворен као и фискултурна сала и нема већих
проблема- рекао је директор школе, Сава Дивљаков.
Ученици ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште нову
школску годину требало би да започну у комплетно реновираној
школи.
Г.Р.
ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
ПОПИС ЗАВРШЕН ПРЕ РОКА
У Одељењу за планирање и грађење, грађевински инспектор, Милан Росић је, у вези са пописом
незаконито изграђених објеката на територији општине Пландиште, рекао да су екипе свакодневно биле на
терену и да су се максимално ефикасно пописивани стамбени, економски и помоћни објекти који су
незаконито изграђени. Росић је рекао да је на територији општине Пландиште пописано 2.500 објеката.
Попис завршен пре законског рока.
Према подацима добијеним од Милета Басаре дипл.правника, у складу са пописаним објектима
приступило се изради решења о рушењу незаконито изграђених објеката. У временском интервалу од 05.04.
до 11.04. донето је 158 решења за 301 објекат. Поступак је следећи, прилком доставе решења, странка је
дужна да прибави неопходну документацију за озакоњење објекта. У колико не испоштује наведену
процедуру, у року од 15 дана дужна је да изврши рушење објекта.
У Пландишту је највише објеката без документације за легализацију.
Г.Р.

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ НА
САЈМУ ТУРИЗМА 2017. У БЕОГРАДУ
На београдском Сајму Туризма који је одржан од 23.02.2017. до
26.02.2017. године, свој штанд имала је и општина Пландиште коју је
представљао директор Културног центра "Вук Караџић" Пландиште, Мирослав
Петровић као и члан општинског Већа за туризам, Зоран Петровић.
Они су представили све туристичке потенцијале општине Пландиште као
и понуду за потенцијалне инвеститоре. Успоставили контакт и одржали састанак
са менаџером "Римских терми" из Словеније, Михом Кундихом око
реализације здравствено - рекреативног центра у Пландишту који ће у свом
саставу имати и неколико базена са термалном водом.
Мирослав Петровић
СТРАНА
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Општина Пландиште

ПОМОЋ У КУЋИ И КУЋНА НЕГА У 2017.
Председник општине Пландиште, Јован
Репац и директорка Екуменске хуманитарне
организације Тилда Ђенге-Слифка из Новог Сада
потписали су Споразум о сарадњи у намери
спровођења пројекта ,,Помоћ у кући и кућна нега“ у
2017. години са основним циљем унапређења
квалитета живота старих особа, пружањем
вискоквалитетних услуга помоћи у кући и кућне неге
и
њ их о в
д уж и
боравак у породичној
средини, као и што
боља
социјална
инклузија старих
лица у друштво и
смањење
стопе
незапослености
ангажовањем
медицинских сестара,
неговатељица
и
геронто домаћица у општини Пландиште.
Од 1. јануара геронто домаћице ће у 10
насељених места општине Пландиште пружају
помоћ старим и особама са инвалидитетом који живе
сами, неспособни да се самопослужују, јер су
непокретни, или делимично покретни или хронично
болесни. Планирано је да геронто домаћице помогну
око 100 корисника. Услов да на терену раде као
геронто домаћице јесте да те особе буду
незапослене, са нижом или средњом стручном
спремом. У овој години, средстава су обезбеђена за
рад укупно 9 геронто домаћица и неговатељица које
су прошле сертификовану обуку.

Пројекат “Помоћ у кући“, такође уз помоћ
Екуменске организација Нови Сад, реализован је у
општини Пландиште и прошле године.
- Захваљујући том пројекту, едуковано је
укупно 15 лица, укупно 12 геронтодомаћица и
неговатељица, остали су представници Центра за
социјални рад општине и локалне самоуправе –
рекла је директорка Центра за социјални рад
општине Пландиште,
Ђурђевка
Тафра.
Иначе, искуства у
реализацији пројекта
у 2016. години су
веома позитивна и по
речима
Ђурђевке
Тафра, превенирано
је 63 корисника од
којих је само једно
лице
ове
године
тражило да буде смештено у социјалну установу из
здравствених разлога. Остали корисници су и даље у
својим домовима где их редовно обилазе
геронтодомаћице. Овакав вид помоћ из године у
годину постаје све траженији у местима општине
Пландиште и расте број корисника.
Укупна вредност пројекта је 6.600.000,00
динара. Екуменска хуманитарна организација преко
донатора ХЕКС из Швајцарске донира 3.300.000,000
динара и исто толико обезбеђује Општина
Пландиште. Пројекат траје годину дана, до
31.12.2017. године.
Г.Р.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ПОСЛЕ РОКА ЗА ЗА ПРВУ РАТУ ПОРЕЗА
ЗАДОВОЉНИ НАПЛАТОМ
У Одсеку локалне пореске администрације
Општинске управе општине Пландиште зaдовољни
су приливом средстава од наплате пореза на имовину
након прве рате која је, подсећамо, била до
14.02.2017. По речима шефа Одсека, Александра
Савкова, прва рата пореза на имовину доспева
почетком године када су, иначе буџети пореских
обвезника оптерећенији, што због комуналних
плаћања, грејања али и свих празника који су за нама.
У општини Пландиште, након прве рате, укупни
приходи за локану самоуправу су наплаћени у износу
од 67%. Што се тиче наплате пореза на имовину за
физичка лица, након прве рате, проценат наплате у општини Пландиште је био 65% а за правна лица 81%
што је на завидном нивоу.
Аконтација за прву рату пореза урађена је на основу прошлогодишњих решења, рекао је Савков.
Решења за 2017. годину, порески обвезници могу очекивати у мају, заједно са другом ратом пореза.
И ове године, одштампано је око 5000 уплатница за прву рату на којима се налазио и заостали дуг
пореских обвезника из 2016. Следећа рата за плаћење пореза је 15.05.2017. године. У Одсеку Локалне
пореске администрације кажу да је добра вест да у овој години нема повећања обавеза, односно порез остаје
на прошлогодишњем нивоу, за физчка и правна лица.
Г.Р.
СТРАНА
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КОМПАНИЈА ДУНАВ ПРОМОВИСАЛА ПРОГРАМЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА

У СРБИЈИ ОСИГУРАНО САМО 10% УСЕВА
Уз подршку општине Пландиште, Компанија
Дунав осигурање, једина државна осигуравајућа кућа
у земљи, ових дана промовисала је своје програме
осигурања и повољности које су припремили за
пољопривредне произвођаче, пре свега за осигурање
усева од елементарних непогода.
Наташа Новчић Зубац, директор Регона
продаје „Север“, обраћајући се присутним
пољопривредним произвођачима из општине
Пландиште који су присуствовали скупу, је рекла да
је чињеница је да се мало пољопривредника одлучује
за осигурање усева на почетку производне године,
али су интересовања велика уколико до неке
временске непогоде дође. Тада је касно за било какво
осигурање усева и зато се овакви и слични скупови
организују пре или на почетку сетве производа.
Директорка је такође рекла да Компанија Дунав
осигурава половину усева у Србији али да је то тек
10% обрадивих површина што је далеко од праксе
развијених земаља. Чак се и у суседној Бугарској
осигурава преко 50% обрадивих површина док је у
Аустрији, то близу 80% површина.
Што се Србије тиче, највише површина је
осигурано у Војводини али још има простора за
едукацију
произвођача.
Пољопривредним
произвођачима је на скупу речено да држава има
подстицајне мере за произвођаче који осигуравају
површине до 20 хектара где регресира 40% премије.
Представници једине државне осигуравајуће
куће предлажу едукацију произвођача јер желе
превентивно да делују.
- Веома је битно да пољоприврени
произвођачи упореде вредност улагања са оним шта
у једном дану могу да изгубе - рекла је Новчић
Зубац.

На промоцији програма Компаније Дунав
били су и представници Главне филијале Панчево,
пословнице у Вршцу, и запослени који су у
непосредном
контакту
са
пољопривредним
произвођачима, спремни да дају одоговре на сва
питања. Заједно са пољопривредницима општине
Пландиште, на промоцији програма осигурања
Компаније Дунав били су и представници локалне
самоуправе, Јован Репац и Горан Доневски,
председник и заменик председника општине.
- У Пландишту се бавимо претежно
пољопривредном производњом и имамо 13,5 хиљада
хектара државне земље која се лицитира сваке
године и јако мало људи који осигуравају своје
усеве. Јако је важно да је држава почела да се бави и
осигурањем усева јер је то велика гаранција уколико
дође до неких елементарних непогода. Коначно
имамо вертикалу и сарађујемо без проблема и имамо
троугао, Дунав осигурање, локална самоуправа,
пољопривредни произвођачи – рекао је том
приликом председник општине.
Г.Р.

АКТИВ ЖЕНА “ГРЕЂАНКА” ЈОШ ЈЕДНОМ НА ДЕЛУ
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ КУД „МЛАДОСТ“ СА ГОСТИМА ИЗ ВЕЛИКОГ ГАЈА
Од свог званичног оснивања и регистрације
Актив жена „Гређанка“ из Велике Греде, у оквиру
плана и програма рада за текућу годину, редовно
увршћује и две хуманитарне акције. По речима Наде
Милановић, председнице Актива, те акције су
намењене пре свега најмађима, деци и ученицима
школе из Велике Греде и свима
којима је помоћ неопходна и
преко потребна. Жене из
Актива су поносне на све
досадашње акције и новац који
је том приликом прикупљен.
Посебно радује чињеница да се
Гређани
одазивају
тим
акцијама и да су посећене и то
сматрају великом подршком.
Последња хуманитарна
акција, прва у овој години, био
је хуманитарни концерт Куд
„Младост“ из Велике Греде са гостима, фолклорном
групом КУД „Јасен“ из Великог Гаја. Сав проход од
улазница које нису имале лимитиран износ намењен
је десетогодишњој И.С и осмогодишњем А.С,
брату и сестри из Велике Греде са метаболичким и
генетским поремећајем. Актив жена је и пошле

године помогао овим малишанима учествујући у
заједничкој акцији школе из Велике Греде, Удужења
пензионера НИС Нафтагас Велика греда, Центра за
социјални рад и општине Пландиште за куповину
двоја колица за ове малишане.
Хуманитарни концерт је био за памћење а
сала Дома културе била је мала
да прими све оне који су
подржали хуманитарну акцију
Актива жена коју су својим
приуством
подржали
и
председник општине, Јован
Репац и председник СО
Пландиште, Ендре Сабо.
Чланови
КУД
„Младост“ потрудили су се,
баш зато што је концерт имао
хуманитарни карактер, да се
представе што боље, посебно
женска певачка група која је својим извођење
изазвала буру емоција. Организатори, Актив жена
„Гређанка“овом акцијом сакупио је прилог од 43.400
динара, од чега је купљено 24 паковања пелена која
су већ уручена оболелој деци, брату и сестри из
Велике Греде.
Г.Р.
СТРАНА
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ОДРЖАНА ОПШТИНСКА СМОТРА МУЗИЧКО ФОКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ

БОГАТО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
У организацији Културно образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште, у Пландишту је успешно одржана Општинска смотра
музичко фоклорног стваралаштва. У скоро двочасовном програму,
наступала су сва културно уметничка друштва из општине
Пландиште, КУД “Вук Караџић“ Пландиште, „Младост“ Велика
Греда, „Дукати“ Маргита, „Јасен“ Велики Гај, КУД-ови „Братство“ и
„Бисери“ из Хајдучице и КУД „Николае Балческу“ из Барица.
Кореографије за такмичење имали су КУД “Вук Караџић“ и
КУД „Јасен“ који је имао и певачку групу као и КУД „Младост“ који
је за такмичење пријавио женску певачку групу. Сви остали,
наступали су ревијало. Смотру је званично отворио председник
општине, Јован Репац који је заједно са замеником, Гораном
Доневским пратио овогодишњу смотру. Том приликом је
председник изјавио да је импресиван број учесника и да је
концерт био богат и садржајан. На бројну публику која је
те вечери тражила карту више, највећи утисак и симпатије
су оставиле играчке групе најмлађих, који су и ове године
биле најбројније.
За пласман за Зонску смотру која ће се одржати у
Панчеву, чекају се резултати селектора овогодишње
смотре Павлов Петра, музиколога и Мићић Драганa,
кореографa.
Г.Р.

У ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

НОВО ВОЗИЛО ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДА
Већ извесно време становници општине Пландиште
могу да виде ново возило Јавног предузећа „Полет“
Пландиште за прикупљање и одлагање комуналног отпада.
Након одлуке да се за ове потребе набави ново возило, у
„Полету“ су предузете све потребне радње да би пре непуна
два месеца ново возило стигло у предузеће. Захваљујући
новом возилу, прикупљање отпада врши се много брже и
ефикасније него до сада, пре свега јер је возило
компјутеризовано и сви су процеси аутоматизовани.
- Предност возила јесте кубикажа (21м3) која је
троструко већа него код возила са којим је до сада
прикупљан отпад и које је користило предузећу од 1987.
године за прикупљање отпада из домаћинстава. Ново возило може у
једном дану да прикупи отпад из насељених места попут Јерменоваца,
Хајдучице и Велике Греде, што је велика уштеда за нас јер смањујемо
трошкове од места прикупљања до места одлагања отпада - рекао је
Милорад Стоилковски, руководилац комуналне службе.
Организовано сакупљање комуналног отпада од 1. априла
почело је да се обавља и у Марковићеву, тако да се сада у свим
насељеним местима општине Пландиште. Прво сакупљање у једном од
њамањих насеља општине Пландиште, било је 10. априла, дана када се
отпад сакупља и у Милетићеву и Дужинама.
Г.Р.

АПЕЛ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА
Из Комуналне службе ЈП „Полет” Пландиште моле становнике Марковићева и остале
кориснике услуга да воде рачуна о отпаду који одлажу за сакупљање. Возило сакупља само
комунални потпад што подразумева воће и храну и сав остали отпад изузев медицинског отпада,
пластичне боце од хербицида, пепео, стакло, резано грање.
СТРАНА
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УНИЈА ЖЕНА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ ОРГАНИЗОВАЛА
ЕТНО ДАН - ПЕТ РАЗЛИЧИТИХ КУХИЊА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Од како се основала Унија жена СНС-а у
Пландишту успешно је у реализовала своје
досадашње активности. Последња у низу јесте и
присутво на Етно сајму женских рукотворина у
Вршцу који су реализовале град Вршац и општине
Алибунар
и
Пландиште.
Наташа
Бајић,
председница Уније жена СНС у Пландишту
задовољна је одзивом жена и презентацијом на Сајму
који је имао и такмичарски карактер будући да се
бирала „Нај – пита“. Иако жене општине Пландиште
нису кући донеле награду, задовољне присуством на
Сајму и могућношћу да неком и продају нешто од
онога што су произвеле.

Пар дана пре тога Унија жена СНС општине
Пландиште је у простору Културно образовног
центра
„Вук
Караџић“
Пландиште
такође
организовала Етно вече и промовисала језике
подржала
очување
матерњег
језика
свих
националних заједница са територије општине
Пландиште који су у службеној употреби. Тако су те
вечери, представљени обичаји, ношња и национална
јела као и језик, словачке националне заједнице из
Хајдучице, румунске националне заједнице из
Барица,
македонске националне заједнице из
Пландишта и мађарске националне заједнице, такође
из Пландишта као и традиционална јела срба чији су
представници
били
Актив
жена
„Бисери“
Пландиште, Актив жена “Гређанка” из Велике Греде
и Песници општине Пландиште.
На почетку вечери коју је званично отворила

председница Уније жена СНС Пландиште,
представник сваке националне заједнице која се
представљала те вечери говорио је о доласку својих
предака на просторе општине Пландиште, о
историјату насељеног места у којем данас живе и у
пар реченица поезије или прозе, присутнима се
обратио на свом матерњем језику. Песници општине
Пландиште, Миленко Босанкић и Жељко Цеснак,
обогатили су Етно вече читајући своје песме као и
Анђелко Павков, пријатељ Актива „Бисери“ који је
такође говорио поезију и отпевао народну песму.
Од свих присутних, Баричани и Хајдучичани
су осим традиционалних јела, обукли своју народну
ношњу и изложили ручне радове, ћилиме и делове
ношње, старе преко 100 година.
Сви присутни, сложили су се да је вече било
успешно и да треба организовати слична дешавања.
Г.Р.

ПОКЛОН ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Као и протеклих година и ове је Центар за социјални рад Пландиште за децу узраста са посебним
потребама до 18 година, деци са инваидитетом, злостављеној и занемареној деци, деци без родитељског
старања до 3 године старости, деци из општине Пландиште која се налазе у Прихватилишту у Белој Цркви и
деци чији су родитељи инвалиди обезбедио поклон пакетиће.
По речима директорке Центра, Ђурђевке Тафра, ових дана,
захваљујући Гаспром Њефту Нови Сад, Црвеном крсту Пландиште и
Удружењу пензионера НИС Нафтагас „Јужни Банат“ Велика Греда,
Центар је овој деци уручио укупно 55 пакетића.
-Ми у Центру за социјални рад се посебно радујемо ако нешто више
можемо да урадимо за ову децу која су за друштво невидљива. Сва
ова деца су у ризику и имају потребу за пажњом, рекла је Ђурђевка
Тафа.
Захваљујући општини Пландиште, ова деца добијају поклон
пакетиће уочи новогодишњих и божићних празника, а поводом
Дечије недеље, пакет са дидактичким играчкама, слаткишима и са
средствима за хигијену.
СТРАНА
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IX ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА И ЗАБОРАВЉЕНИХ АСОВА
У Пландишту је почетком календарске
године настављена традиција одржавања турнира у
малом фудбалу. Традиционални "IX Турнир
ветерана и заборављених асова" је постао део
ланца турнира у организацији Фудбалског савеза
општине Пландиште.
Солидно попуњене трибине и присуство
преко 60 бивших играча, мајстора игре на
"петопарцу" наговештавали су лепу спортску
приредбу.
На IX традиционалном турниру ветерана,
који је за разлику од претходних био позивног
карактера, учешће је узело 6 екипа: Speranta
(Анина), Consiliul (Банлок), Росоман (Росоман),
Железничар (Вршац), Наша Крајина (Купиник) и
Спортски савез Пландиште.
Квалитет игре је био на завидном нивоу
првенствено из разлога што су тимови врло озбиљно
схватили ово такмичење. То је само још један доказ
да је мали фудбал спорт којим се може бавити свако
и у коме премоћ доносе брза, атрактивна и
интелигентна игра.
Победник Турнира је Росоман, за најбољег
играча проглашен је Бранко Латковић - Мошуљ
док је најбољи голман Зоран Петровић - Србин.
Најуспешнијој екипи и појединцима пехаре и

СПОРТСКИ КАЛЕНДАР АПРИЛ/MAJ
ФУДБАЛ
Војвођанска лига – Исток
22.04.2017. 16:00h
Пландиште: Слога – ЖАК (Кикинда)
06.05.2017. 16:30h
Пландиште: Слога – Пролетер (Б. Карловац)
17.05.2017. 16:30h
Пландиште: Слога – Динамо 1945 (Панчево)
27.05.2017. 17:00h
Пландиште: Слога – Долина (Падина)
Друга ЈБПФ лига - Исток
23.04.2017. 16:30h
Хајдучица: Хајдучица – Владимировац
07.05.2017. 17:00h
Хајдучица: Хајдучица – Борац (Врачев Гај)
21.05.2017. 17:00h
Хајдучица: Хајдучица – Шевац (Кусић)

признања у трајно власништво уручили су у име
организатора председник ФСО Пландиште
Милорад Стоилковски и председник општине
Пландиште Јован Репац.
- Користим ову прилику да се пре свега
захвалим учесницима, Општини Пландиште, МЗ
Пландиште,
ЈП
"Полет",
ОШ
"Доситеј
Обрадовић" и КОЦ "Вук Караџић" из
Пландишта, судијама као и свима који су на било
који начин омогућили и помогли да по девети пут
реализујем своју идеју. Искрено се надам да ћемо и у
будућности наставити добру сарадњу. Већ четврту
годину заредом учешћем екипа из Румуније односно
трећим доласком екипе из Македоније турнир је
прерастао оквире нашег региона, а већ наредне би
могао бити богатији и за екипу из Црне Горе истакао је председник ФСО Пландиште.
Након званичног дела уследило је неизбежно
"треће полувреме". Уз добар залогај, пиће и музику
стари асови радо су се присећали дана када се
фудбал углавном играо из задовољства.
У периоду када нема пуно спортских
дешавања овај турнир представља право освежење за
све поклонике спорта а нарочито љубитеље
најважније споредне ствари на свету.
puggia

* * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *
*
У складу са календаром школско-спортских такмичења
током марта месеца одржана су Општинска такмичења у
одбојци и малом фудбалу. У конкуренцији све три основне
школе са територије наше општине највише успеха имали су
представници ОШ "Доситеј Обрадовић" из Пландишта
освајањем првих места у одбојци односно малом фудбалу у
мушкој конкуренцији. Потпуну доминацију пландиштанаца
прекинуле су ученице ОШ "Ј. Ј. Змај" из Хајдучице које су нас
достојно репрезентовале на Окружном првенству у Ковину.
*
ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем фудбалских
судија и инструктора врши упис полазника у школу за
фудбалске судије за оба пола. Сви заинтересовани (16-26
година) могу се пријавити Фудбалском савезу Пландиште, ул.
Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862 - 338 и
062/208-952.
puggia
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