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Б Е С П Л А Т А Н

ЗАХВАЉУЈУЋИ НАГРАДНОЈ ИГРИ
„УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“

СТАНОВНИЦИ ОПШТИНE
ПЛАНДИШТЕ БИРАЈУ
ПРОЈЕКАТ

П Р И М Е Р А К

НА ПОКРАЈИНСКОЈ СМОТРУ МУЗИЧКО
ФОКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ У
ВОЈОВДИНИ

СРЕБРО ЗА КУД ИЗ
ПЛАНДИШТА

У наградној игри „Узми рачун и победи“ коју
Након Општинске и Регионалне смотре
је организовало Министарство државне управе и
фоклора за децу, у недељу, 28. маја је у Бачкој
локалне самоуправе општина Пландиште је освојила
Тополи одржана и 56. Покрајинска смотра
треће место захваљујући броју учесника који су
музичко - фоклорног стваралаштва деце у
п о с л а л и
Војводини на којој је КУД “Вук Караџић“
фискалне рачуне
Пландиште,
једини
представљао
општину
и
т а к о
Пландиште. Млади и амбициозни играчи фолклорне
допринели борби
групе дечијег узраста од V-VIII разреда, у Тополу су
п р о т ив
с ив е
пошли чврсто решени освоје једну од медаља и,
економије. Као
након 14 година, поново стану раме уз раме са
трећепласирана,
најбољим дечијим ансамблима у Војводини.
о п ш т и н а
Ове године, КУД-у „Вук Караџић“ припало је
Пландиште
је
сребро које за њих сија једнако као и злато, јер су на
добила новчану
ово одличје и плакету дуго чекали и напорно радили.
награду у износу
Награда је освојена за кореографију „Игре из Ужица“
од 20.000 евра у
коју је потписао Слободан Бабић, уметнички
ди нар ск о ј
руководилац КУД-а.
противвредности
- Вратили смо КУД тако где му је и
које је издвојила Влада Републике
место - изјавио је председник КУД-а,
С р б и ј е з а о п р е м а њ е и л и Председник опш тине
Марко Чабиловски, не кријући
реконструкцију објекта од општег Пландиште, Јован Репац
с в и м задовољство и срећу због изузетно
интереса попут школе, болнице, з а х в а љ у ј е
н а доброг пласмана који је КУД
вртића или друге јавне установе и с у г р а ђ а н и м а
остварио.
учествовању
у
наградној
зону бесплатног интернета.
Тачно пре 14 година, под
игри
која
је
имала
за
циљ
Општина
Пландиште
је
вођством уметничког руководиоца
сузбијање
сиве
економије,
предложила четири пројекта: 1.
који је један од водећих Жељка Ћорде, на истом такмичењу у
Набавкa опреме и намештаја за
Бачкој Тополи, КУД „Вук Караџић“
Основну
школу
“Доситеј проблема у нашој земљи и
Пландиште, само три године након
Обрадовић”, 2. Набавкa опреме и што су својим учешћем у
оснивања, сврстао се међу најбоље
наградној
игри
и
великим
апарата за Дом здравља “1.
дечије
ансамбле
у Војводини,
бројем
послатих
коверата
октобар” (ултразвучни апарат са
освојивши
златну
плакету
са
усп
ели
да
опш
тини
сондама; беби вага), 3. Набавкa
кореографијом
„Игре
из
Тимока“
котла за Предшколску установу П л а н д и ш т е о б е з б е д е
коју су потписали Власта Вељовић и
“Срећно детињство” и 4. Набавкa награду.
Горан Пауновић.
Г.Р.
котла за Дом здравља “1. Октобар“.
Грађани ће, јавним гласањем одлучити који
ће од предложених пројеката бити финансиран. Од
понедељка, 19.јуна до недеље, 25. јуна грађани могу
гласати у времену од 8 до 15 сати у Пландишту, у
Општинској управи, Предшколској установи
„Срећно детињство“, Дому здравља и на Тргу Саше
Јоргована и у Месним кацеларијма у Великој Греди,
Хајдучици и Јерменовцима.
Г.Р.

ИЗВЕШТАЈ СА 43. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
Последња, 43. седница Општинског већа
општине Пландиште одржана је у уторак, 06.06.2017.
године. На дневном реду седнице којом је
председавао председник Општине, Јован Репац,
укупно је било 7 тачака. Поред предложених које су
уследиле након усвајања записника са претпоследње
две седнице Општинског већа, председник је
већницима предложио и ставио на гласање допуну
дневног реда са две тачке. Једна је Решење о
престанку манадата и невршења избора и
постављења начелника Општинске управе општине

Пландиште и друга, Решење о постављењу
Александре Одавић Мак за вршиоца дужности
начелника Општинске управе општине Пландиште.
Већници су, на 43. седници Општиског већа
седнице разматрали и утврдили Предлог Одлуке о
завршном рачуну буџета Општине Пландиште за
2016. годину а након тога и су утврдили и Предлог
Одлуке о условима за држање и заштиту кућних
љубимаца и домаћих животиња на територији
општине Пландиште.
Г.Р.

ИЗВЕШТАЈ СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

МИЛАН СЕЛАКОВИЋ, НОВИ ДИРЕКТОР ЈП “ПОЛЕТ”
На последњој, 13. седници Скупштине општине
Пландиште којом је председавао председник СО
Пландиште, Ендре Сабо, пре усвајања дневог реда,
предложена је допуна са још шест тачака које се
односе на разрешења и именовања нових чланова у
Одбору за информисање, Управном одбору КОЦ
”Вук Краџић” и Надзорном одбору Дома здравља “1.
Октобар” Пландиште.
Одборници су прво разматрали Предлог Годишњег
програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта Општине Пландише. У
оквиру ове тачке речено је да је у закупу око 2000
хектара обрадивог земљишта и да за први, наредни
закуп има око 11 000 хектара у 673 лицитационих
јединица По основу права пречег има 25 захтева.
Након тога, одборници су разматрали Предлог
Решења о образовању Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини коју

чине:
Светлана
Лазаревић,
председник,
Александра Одавић Мак, заменик председника и
чланови: Милан Тркуља, Зоран Брдар, Мирослав
Петровић, Љубомир Стефановић, Александар
Величковски, Мирјан Грбић и Зоран Петковић.
На 13. Седници СО Пландиште разматран
Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште и
Предлог Решења о именовању директора истог
предузећа.
За
новог
директора
ЈП”Полет”
Пландиште изабран је Милан Селаковић.
Седници је присуствовао и председник општине
Пландиште, Јован Репац који је након седнице
изјавио да је заменик председника СО Пландиште,
Владан Младеновић приступио Српској напредној
странци. Младеновић је на последњим изборима био
на листи СНС као члан ПУПС-а, али је одлучио да
убудуће следи програм и политику владајуће
странке.
Г.Р.

ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ

ПРИРЕДБА ПОВОДОМ РАСТАНКА ОД ВРТИЋА
„Нисам више тако мали да о мени брине бака, ја сам сада унапређен од предшколца у првака“ - је
гесло позивнице којом су предшколци из ПУ „Срећно детињство“ Пландиште позивали своје најближе али и
остале госте на приредбу коју су припремили поводом растанка од вртића.
У вртићу у Пландишту, годинама уназад, малишани који на јесен полазе у први разред и које ће од
септембра звати прваци, уз помоћ својих васпитачица припремају приредбу којом се растају од својих
другара и васпитачица. Приредба је прилика да покажу све шта су научили у вртићу и колико су
припремљени за полазак у школу. Тако је било и ове године, на приредби која је из године у годину све
маштовитија. Уз мноштво духовитих порука и стихова и плесних нумера, предшколци свима у публици
поручују да се растају од вртића и да ускоро постају прваци, са новим обавезама. Као и увек до сада, све
присутне и предшколце је поздравила директорка Вртића, Лиа Скумпија. Приредбу су пратили и
функционери општине, Јован Репац, председник Општине, Ендре Сабо, председник СО Пландиште, Горан
Доневски, заменик председника Општине и Владан
Младеновић, заменик председника СО Пландиште.
И на овој приредби као и на свим ранијим, малишани
су својом ведрином и искреношћу једноставно освајали све
присутне. Школске 2017./2018. године у први разред, у све
три основне школе у општини Пландиште поћи ће укупно 52
првака.
Г.Р.
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ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У ТОКУ ЈЕ АКЦИЈА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И ДЕРАТИЗАЦИЈА
Услуга сузбијања ларви комараца са
земље извршиће се у периоду од 15. јуна до 30. јуна
на укупној површини од 200 хектара на
локалитетима на територији Oпштине Пландиште,
који обухватају канале и баре на територији урбаног
дела свих насеља, као и ван насељених места.
Третман треба да се изводи континуално уз редован
мониторинг бројности ларви на локацијама. За
сузбијање користе се биоцидни препарати на бази
(BTI i Diflubenzurona) „или одговарајуће“ који се
стављају у промет као биолошки и хемијски
ларвицид (по потреби) за које је потребно одобрење
за стављање у промет у складу са законом. Услугу
сузбијања одраслих форми комараца уређајима
са земље извршиће се у два третмана, и то у
периоду од 25. јуна до 10. јула 2017. године и
периоду 15. август до 30. августа на површини од
1.903 хектара на локалитетима који обухвата урбани
део насељених места са повећаном бројношћу
комараца. Локалитети су сва насељена места
општине Пландиште. За сузбијање користи се
биоцидни препарат на бази (Deltametrin) „или
одговарајуће“
(хемијски
инсектицид)
за
професионалну употребу за сузбијање комараца у
отвореном простору прскањем са земље из УЛВ
уређаја, у складу са Упутством за употребу.
Услуга
сузбијања
одраслих
форми
комараца уређајима из авиона извршиће се у
једном третману, у периоду од 15. јула до 30. јула
2017. године на површини од 1.903 хектара, која

обухвата локалитете насељених места са околином:
сва насељена места општине Пландиште. За
сузбијање користи се биоцидни препарат на бази
(Lambda-Cihalotrin) „или одговарајуће“ који се
ставља у промет као хемијски инсектицид за
професионалну употребу (УЛВ формулација) за
сузбијање одраслих јединки комараца у отвореном
простору и примењује се из авиона, у складу са
Упутством за примену. Услугу сузбијања крпеља
извршиће се на површини од 200 ха и то у периоду
од 15. јуна до 30. јуна 2017. године на свим јавним
парковским и излетишним површинама на подручју
свих насељених места општине. За третитрање
користи се препарат на бази ( Lambda-Cihalotrin)
„или
одговарајући“.
Услуга
систематске
дератизације извршиће се у два третмана. Први
третман вршиће се у периоду од 15. јуна до 20. јуна,
а други крајем октобра 2017. године у јавним
установама, затим на локалитетима на територији
Општине Пландиште, који обухватају канале на
територији урбаног дела општине као и
канализациони систем, односно шахтови (580
комада), постројење за пречишћавање отпадних вода
насеља Пландишта и Хајдучица, Депонија у
Пландишту. Систематска дератизација вршиће се у
количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним
местима општине. За сузбијање користи се биоцидни
препарат на бази (Brodifakuma) „или одговарајуће“
у следећим формулацијама: Пелете, формулација
Парафина (парафински мамац) или зрно.

У ДОМУ „1.ОКТОБАР“ СТАРИ ЛЕЦ

12.СУСРЕТИ РОДБИНЕ И ПРИЈАТЕЉА

Традиционала
манифестација
„Сусрети
родбине и пријатеља“, на коју су сви у Дому за
душевно оболела лица „1.Октобар“ у Старом Лецу
јако поносни, организована је у по угледу на сличну
установу у Аустрији, где је делегација из Старог
Леца била у посети. У Дому воле да истичу изузетну
сарадњу са колегама из Аустрије од којих су, на
примерима добре праксе, много научилии не крију
да су и данас, дванаест година касније, изузетно
задовољни начином како су пријатељи и родбина
њихових корисника, прихватили ову идеју дружења
са својим најближима и како је даље шире.
По речима директорке, др Мирјане

Вуковић, велико је богатство видети да тога дана, у
дворишту Дома буде гостију, скоро колико и
корисника. Пошто се из године у годину повећава
посећеност, и запослени се припремају да Сусрети
протекну у најбољем реду. Тако је било и ове године.
Гости су могли да обиђу купопродајну
изложбу ручних радова Радне терапије Дома која је и
ове године изненадила са новим сувенирима. У
забавном делу програма учествовали су корисници и
чланови КУД „Младост“ из Велике Греде.
Овогодишњим Суретима родбине и пријатеља
присутвовао је и заменик председника СО
Пландште, Владан Младеновић.
Г.Р.
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У МАРГИТИ КАО НЕКАД

ПРОСЛАВЉЕНА МЕСНА СЛАВА ДУХОВИ

Једна од омиљених месних слава коју су
млади редовно посећивали због чувених игранки
свакако да је била Месна слава Духови у Маргити,
где је од „памтивека“ једнако славе и Срби и
Румуни, али и сви остали који сложно живе у овом
месту.
Ове године је у Српској православној цркви
служена Света архијерјска литургија коју су уз
Његово преосвештевнство Владику банатског
господина Никанора саслужили српски и румунски
месни пароси из Маргите, Борис Топић и
Флоренцију Јанеш. На Литургији је обављено и
рукоположење Велибора Јанковића у ђакона.
Овогодишњи кумови славе билису у чланови
Црквеног одбора.

се 17 екипа међу којима су биле и две екипе из
Румуније, из града Дете са којим општина
Пландиште и након завршетка заједничког пројекта
одржава пријатељске односе и развија сарадњу на
више поља. Ове године најбољи у кувању гулаша од
дивљачи били су млади кувари екипе „Фест и
ортаци“ из Великог Гаја, друго место је припало
екипи „Црвенка“ из Црвенке а треће, екипи „Дета
2“ из Румуније.
- Жеља многих од нас је да се Духови славе
онако како је то некад било, или бар приближно, зато
је и КУД „Дукати“ обновио традицију концерта
поводом Духова. Ове године, гости Концерта су
били чланови КУД-а “Свети Никола“ из Иланџе са
којима је успостављена сарадња и са којима се наши

играчи лепо друже. Задовољни смо како су се
одвијале и протекле манифестације које смо
организовали поводом наше Славе – рекао је Михај
Микша, председник КУД-а “Дукати“ и председник
Ловачке секције „Зец“ из Маргите.
На неким од манифестација и Литургији
поводом Месне славе у Маргити, присутвовали су и
функционери општине Пландиште, Јован Репац,
Горан Доневски и Ендре Сабо, председник и
заменик председника општине Пландиште и
председник СО Пландиште.

Г.Р.
Као и прошле године, у жељи да се Слава
прославља као некад, организована су два турнира у
малом фудбалу једна за сениоре на којем су
учествовале екипе из Купиника, Великог Гаја, Новог
Села, Велике Греде и екипа домаћина и
Меморијални турнир „Дејан Чех“ који се већ
шесту годину игра у сећање на овог младог
фудбалера који је преминуо пре седам година.
Ловачка секција „Зец“ из Маргите је
организовала Такмичење у гађању глинених
голубова на полигону који су прошле године
направили управо пред саму Славу. Велики број
гостију окупило је и Такмичење у кувању гулаша од
дивљачи које се први пут одржало прошле године. За
пехар у кувању најбољег гулаша у Маргити борило
СТРАНА
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ДАНИ РИБАРА У ПЛАНДИШТУ

ТАКМИЧЕЊЕ У СПОРТСКОМ
ПЕЦАЊУ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Удружење спортских рибара
“Смуђ” Пландиште овог викенда је
организовао
традиционалну
манифестацију “Дани рибара” која је
окупила око 40–торо деце, дечака и
девојчица који су се такмичили у лову
рибе на пловак.
Сваке
године,
већ
традиционално, за Дане рибара, УСР
“Смуђ” организује такмичење у лову
рибе напловак искључиво за јуниоре и
јуниорке. Такође, сваке године
прижељкујемо већи број такмичара
него што је било претходне и
потрудимо се да обезбедио и награде за
наше такмичаре - рекао је Никола
Бањанин, председник УСР “Смуђ”
Пландиште. Пландиштански риболовци
су Багер, где пецају и смартрају га
својим седиштем, уредили за пример,
посекли су вишак шибља и шашу која
им је сметала за пецање, направили
платформе за пецање и обалу учини
присупачном и за коришћење чамаца.
Посађена су стабла која већ праве лепу
и “дебелу” ладовину а има и цвећа.
Обележили су и место за паркинг које
се стриктно поштују и они сами.
Захваљујући њима, “Багер” је постао
место где домаћи шетечи радо долазе и
одмарају али и место које слободно
може да се показује туристима који
обилазе општину.
На овогодишњем такмичењу је
учествовало укупно 34-оро деце.
Такмичари су били подељени у две
категорије, за девојчице и дечаке.
Највише успеха на Такмичењу у
пецању рибе на пловак имали су, у
категодији дечака: 1. Игор Мандач
(Вршац) са уловљених 1460 грама, 2.
Немања Сусман (Пландиште) са
уловљених 1180 грама и 3. Мирослав
Ј а ћ и мо в ск и ( П л а н д и ш т е ) с а
уловљених 835 грама. У категорији
девојчица, најуспешније су биле: 1.
Ивана Јаћимовски 220 грама, 2. Лана
Димитријевић 210 грама и 3. Мина
Боројевић 105 грама, све три из
Пландишта. Организатори су свим
такмичарима уручили захвалнице и
мајце а најуспешнији су добли медаље
и пехаре. Спонзори су за прва места
обезбедили поклоне, столицу за пецање
за најуспешнију девојчицу и штап за
пецање, за најуспешнијег дечака.
Дани рибара у Пландишту
сваке, па и ове године угосте све који
дођу на Багер. Мајстори котлића, вешти
кувари скували су 2 казана рибље
чорбе, које скоро увек, колико год да је
има, увек још мало зафали.
Г.Р.

10. БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН
ВЕЛИКИ БРОЈ КВАЛИТЕТНИХ РАДОВА
У организацији КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште а под покровитељством Општине
Пландиште и Покрајинског секретаријата за
културу и односе са верским заједницама АП
Војводине успешно је завршен 12. Банатски
ликовни салон. У вези са овогодишњим Ликовним
салоном у Пландишту, директор КОЦ-а,

Мирослав Петровић који је званично отворио
салон, рекао је да је ове године интересовање
уметника за излагање на Банатском ликовном
салону било велико.У КОЦ-у нису крили ни
задовољствно за велики број пристиглих радова,
45уметника је представило се са 67 радова. По
речима директора, припреме за Салон су текле у
задњих месец дана када су позивани сви културни
центри Јужног Баната да узму учешће на
овогодишњем Ликовном салону у Пландишту.
Највећи број радова стигао је из Ковина. Директор
је најавио догађај који ће бити озваничен у јуну а
односи се на потписивање протокола о сарадњи са
Културним центрима Алибунар и Ковин.
И овогодишње жирирање је обавио Јон
Стефан, академски сликар из Вршца, који је
изјавио да жирирање Банатског ликовног салона у
Пландишту постаје све теже, због великог броја
добрих радова.
По оцени Јона Стефана, најуспешнији
радови јубиларног, 10. Банатског ликовног салона
у Пландишту су, „Људи из сенке“, акрил на
платну Драгана Ђорђевића из Ковина, „Портрет
Ван Гога“ акрил, Драгане Паковић из Беле
Цркве и „Бели лук и паприке“, уље на платну
Јована Лазаревића Јокера иy Ковина.
Специјалне плакете добило је 5 уметника:
Маријана Шимуновачки из Ковина Славица
Мосуровић, такође из Ковина, Зоран Ђурђевац
из Беле Цркве, Славица Грбић Милица из
Зрењанина и Милосав Цицварћ из Банатског
Карловца.
Званично отварање 10. Банатског ликовног
салона увеличао је Владимир Ђоревић, песник из
Пландишта који је за ту прилику премијерно читао
своје стихове. У име Локалне самоуправе, на
отварању Банатског ликовног салона био је
В л а д а н
Младеновић,
з а м е н и к
председника
Скупштине
општине
Пландиште.
Г.Р.
СТРАНА
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ШКОЛСКИ
ДАН ШКОЛЕ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

У ЧАСТ СТЕРИЈИ, ДИСУ, АНДРИЋУ
И АНТИЋУ
Основна школа „Јован Стерија Поповић“ из
Велике Греде са подручним одељењем Милетићево,
Дан школе прославила на дан оснивања Народног
музеја Србије по указу тадашњег
министра просвете, Јована Стерије
Поповића. По речима директорице
школе, Јасмине Чоловић Родић,
ове године је школа желела да свој
дан прослави указујући почаст
Стерији и српским великанима
попут Диса, Андрића и Антића.
Зато су тако и осмислили
овогодишњу приредбу која је
почела химном школе.
У програму који су ученици
припремили по сценарију својих
наставника и учитеља учествовали су ученици нижих
и виших разреда који су рецитовали и извели
позоришне
приказе
под
називом
“Сусрети
књижевника”. Гости на приредби били су чланови
КУД-а “Младост”из Велике Греде, певачка и
фолклорна група.
Међу званицама који су били на прослави
Дана школе у Великој Греди били су сви директори
основних школа у општини, представници установа и
институција чији је оснивач Општина Пландиште,
директори основних школа из Вршца и Београда које
носе име Јована Стерије Поповића и, по први пут
представници основне школе
из Прњавора
Мачванског.
Директорица се на само почетку приредбе
обратила присутним гостима, ученицима и
запосленима изразивши захвалност свима који су
својим присуством увеличали приредбу истичући да
се у школи и за школу у прошлој години много
урадило.
Г.Р.

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЈП „Полет“ Пландиште обавештава
грађане да је у току акција искључења оних
купаца који не измирују редовно своје обавезе,
како у 2017. години тако и све обавезе које су
репрограмирали до краја 2016. године.
Моле се грађани Банатског Соколца да
имају разумевања за проблеме у снабдевању
пијаћом водом који ће у најскоријем року бити
решени.
ЈП „Полет“ се захваљује свим редовним
платишама.

Директор ЈП „Полет“ Пландиште
Милан Селаковић, с.р.
СТРАНА
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ОШ „Јован Стерија Поповић” у Великој
Греди, организовала је 2. Сусрете основних школа
које једине у Србији које носе име овог великог
комедиографа, родоначелника српске драме. Идеја
сусрета који су се одвијали паралелно са
Стеријиним позорјем у Новом Саду, јесте да
основне
школе
које
носе
Стеријино име направе „Мале
позоришне сусрете“ на којима ће
се међусобно дружити и стицати
нова познанства, уз глуму, игру и
песму. По речима директорке,
Јасмине Родић Чоловић, иако
постоје друштвене мрже путем
којих се деца друже, најлепша су
лична познанства.
Осим школе домаћина, школе из
Београда и Вршца које носе Стеријино име, на 2.
Сусретима су биле и ОШ „Доситеј Обрадовић”,
Пландиште, „Јован Јовановић Змај” из Хајдучице
и, први пут млади глумци из ОШ „Александар
Карађорђевић“ из Прњавора Мачванског.
Г.Р.
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ХАЈДУЧИЦА

ЗА ДАН ШКОЛЕ НЕШТО САСВИМ
НОВО
Дан школе, прославила је и Основна школа у
Хајдучици. Као и сваке године, поводом Дана школе,
ученици су уз помоћ својих наставника и професора
српског језика и музичке уметности, припремили
пригодан култуно уметнички програм. Пре више
године, у овој школи је школско звоно позвало госте
и ученике на приредбу, што је било „нешто сасвим
другачије“. Ове године је сама приредба била „нешто
савим другачије“ јер је осмишљена да на занимљив
начин, прилагођена садашњем времену говори о
животу и раду великог песника, Јована Јовановића
Змај, о његовој радости и великој патњи.
Поздрављајући госте, директор школе, Мирослав
Маричић је говорио о историјату школе и два века
школства у Хајдучици. Традиција ове школе је да се
поводом Дана школе штампа и Школски билтен са
свим важнијим дешавањима у школи. Секретар
Спорског савеза општине Пландиште, Милан Пуђа,
тим поводом је директору уручио две лопте,
одбојкашку и фудбалску за спортке екипе и потребе
наставе.
Г.Р.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „МАКЕДОНСКИ БИСЕРИ“

ПРОСЛАВА СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ОД ДОСЕЉАВАЊА
МАКЕДОНАЦА У ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ
Новоосновано
Удружење
грађана
“Македонски бисери“ Пландиште, за само два
месеца од регистровања и рада, задало је себи
велики и озбиљан задатак, прославу 70. година
досељавања Македонаца из Македоније у општину
Пландиште.

ових седамдесет година, склопљено је много
мешовитих бракова из којих се деца декларишу као
Македонци.
Изложба фотографија, аутентичних ношњи
и предмета из родног краја била је у просторијам а
КОЦ-а „Вук Караџић“. Након изложбе, одржана је
приредба са пригодним културно уметничким
програмом. На почетку је све присутне поздравио
др Драган Доневски а након тога је отворила женска
певачка група Удружења “Македонски бисери“ а
након тога су наступали и рецитатори и гости: КУД
“Вук Караџић“ Пландиште (фокорни ансамбл), КУД
“Младост“ Велика Греда (Певачка група и
фоклорни ансамбл), певачка група Удружења
Македонаца „Вардар“ из Вршца и солиста на кавалу
Дарко Ристески.
Међу гостима je био и Станислав
Станковић, доцент на Филозофском факултету у
Косовској Митровици који је, у оквиру своје
докторске дисертацији боравио у Пландишту

Председник
Удружења,
Стојадин
Стојиљковић је био сигуран да ће Удружење око
којег се окупио велики број припадника ове
националне заједнице, успешно организовати
прославу великог јубилеја, седам деценија доласка
Македонаца у општину Пландиште. Радило се
много јер је, по речима Стојиљковића, акценат
стављен на Изложбу слика и породична стабла
породица које су далеке 1947. године доселили у
општину Пландиште. А досељавани су из више
области Македоније, у највећем броју из општине
Крива Паланка.

Председник
Организационог
одбора
манифестације 70. година досељавања Македонаца
у општину Пландиште, др Драган Доневски је
овим поводом рекао да је тежиште стављено на
саму изложбу фотографија под називом „Преци и
потомци“, на којој се студиозно ,уз помоћ
стручњака, радило извесно време. Пре свега,
требало је прикупити аутентичне фотографије које
су затим обрађиване и увеличане за паное који су
тога дана били изложени. На овај начин, Удружење
је желело да покаже да Македонци у Банату, негују
свој језик, културу, информисање, идентитет. За

истражујући где се најбоље очувао македонски
језик и који досељени Македонци говоре најчистији
Македонски. Станковић је захвалио свим
породицама које су учествовале у његовор
истраживању и рекао да се у Пландишту говори
најчистији македонски и да га говоре, Македонци
досељени из Корче, Пустеца и осталих места који
данас припадају Албанији.
Прослава
јубилеја,
70.
година
од
досељавања Македонаца у општину Пландиште,
окупила је тога дана и чланове породица чије су
фотографије биле изложене, који не живе у
Пландишту и бројне пријатеље ове националне
заједнице у општини Пландиште.
Г.Р.
СТРАНА
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Општи утисак је да су се пландиштанци ове
године нешто слабије снашли у односу на претходне
две сезоне. Бодовни салдо могао и морао је бити и
већи, простора за напредак има али све у свему
агилно руководство клуба може бити задовољно
обзиром да је приоритетни циљ, опстанак у овом
такмичарском рангу, остварен. Са новим тренером
Познић Радованом фудбалери углавном из
Пландишта и околних општинских места настојаће да
у наредној сезони остваре боље резултате и пласман у
средини табеле.
Слога не треба да брине за будућност.
Пионирска селекција освојила је прво место у оквиру
Јужнобанатске лиге – Исток и на тај начин наставила
традицију сјајних резултата млађих узрасних
категорија клуба из Пландишта.
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Учинак Хајдучичана, као повратника у овај
такмичарски ранг, могао би се описати као солидан с
обзиром на чињеницу да су претходних неколико
година увек били пласирани између другог и четвртог
места. Одличан почетак јесењег и пролећног дела
нису били довољни јер су у другим половинама
првенства бележени скромни резултати. Коначан
пласман би свакако био бољи да су неке утакмице,
пре свега на гостујућим теренима, мало квалитетније
одигране а евидентан проблем већ неколико сезона
представља и неефикасност.
Фудбалери Хајдучице, предвођени новим
тренером Мршић Милорадом, прилику за поправни
имаће већ од краја августа мада ће им задатак
отежати констатација да ће састав лиге у предстојећој
сезони бити много квалитетнији.
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НА 43. СИНДИКАЛНИМ СУСРЕТИМА УПРАВЕ СРБИЈЕ

* БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ *

Екипа Општинске управе општине Пландиште која је ове
године била на 43. Синдикалним сусретима управе Србије које су се
одржавали у Брзећу на Копаонику од 7. до 11. јуна, у Пландиште се
вратила са златном и сребрном медаљом. Екипу су предводили
Милан Радић, председник и Татјана Ђорђијевски, заменик
председника Основе организације синдиката Општинске управе
Пландиште.
Медаље је освојио Радован Селаковић, кооординатор
Канцеларије за смањење сиромаштва у
Управи. Златну медаљу је освојио за
дисциплину, трчање на 100 м а сребрну за
крос на 1000 м. Радован је у мушкој
атлетици, на 43. Синдикалним сусретима
Управе
Србије
проглашен
најбољим
појединцем и за то је био награђен пехаром.
- Конкуренција је и ове године била
јака јер су такмичаре у овим дисциплинама
имале и градске Управе попут Београда,
Новог Сада, Панчева, Земуна и других. Мене
посебно радује што успевам, већ трећу
годину заредом да освајам медаље за своју
Општину – рекао је Радован.
Екипа Управе општине Пландиште је
екипно у атлетици освојила 4. место од 20
општина које су се такмичиле.
Г.Р.

*
Традиционално у организацији
ФСО Пландиште, по осми пут заредом
реализован је Турнир "Дан младости
- 2017" уз учешће три екипе са
територије наше општине: Слога
(Пландиште), Хајдучица (Хајдучица) и
Младост (Велика Греда). Триагонал је
предвиђен за млађе узрасне категорије
– пионире, као и претходних година
био је позивног карактера, а учешће је
узело око педесетак дечака и
девојчица. Овогодишњи победници и
освајачи
пехара
су
дечаци
пландиштанске Слоге док је за
најбољег играча изабран Царан
Ивица. Домаћин турнира био је ФК
"Младост".
*
Летњи
регистрациони
период у 2017. години за играче
клубова свих степена такмичења траје
од 19. јуна до 31. августа, закључно
придржавајући се при томе одредаба
Правилника о регистрацији, статусу и
трансферу играча ФС Србије.
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