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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ИНТЕРВЈУ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ МЛАДИХ У ОПШТИНИ
На самом крају године замолили смо
председника општине Пландиште, Јована Репца, да
оцени 2017.годину.
Председник Репац је на почетку разговора
истако да је Република Србија на челу са
председником, господином Александром Вучићем,
из дана у дан напредује. „Пут је трновит, али
нас то само ојачава, никако нас не спутава, јер
председник Вучић не одустаје од тог пута.
Модерна, савремена, економски јака Србија,
Србија која данас има углед у свету, Србија која
има пријетеље и на истоку и на Западу, је Србија
коју народ заслужује. Дужност нас председника
општина јесте, да следимо пример председника
државе. Србија је лидер у свим сегментима у
региону. Највеће заслуге и терет свакако носи
председник Вучић. Председник који даноноћно
ради, који је пун снаге и енергије, максимално
трудећи се да Србија постане европска и уређена
држава. Сваки дан се отварају нове фабрике, и
бирају баш Србију као земљу у којој ће улагати
свој капитал. То је знак да је Србија на добром
путу и оно што предстоји су велике промене и
радићемо на томе да их спроведемо у што
краћем року“, рекао је председник општине
Пландиште.
Шта је обележило годину за нама и
колико је била успешна за општину
Пландиште?
Председник општине Пландиште је рекао:
„2017. годину могу да оценим као веома успешну,
али увек може боље. Локална самоуправа је у

УСПЕШНО ОСТВАРЕЊЕ СВИХ ЦИЉЕВА
Желим да свим грађанима пожелим срећне
новогодишње и божићне празнике, пуно здравља,
среће и љубави, и надам се да ћемо заједно успети да
остваримо све циљеве у новој години - рекао је
председник општине Пландиште.

години која је на измаку много тога урадила.
Завршени су тротоари у Маргити, који су били
изузетно битни због безбедности мештана, при
крају су радови на изградњи капеле у Барицама, а
започети су радови и на изградњи капеле у
Милетићеву. Ови радови су финансирани из буџета
општине. Веома смо поносни на пројекте санације
основне школе у Пландишту, која је финансирана
од стране Канцеларије за управљање јавним
улагањима, као и на санацији свлачионица у
Великој Греди, која је финансирана од стране
Управе за капитална улагања. Приоритети остају
исти, а то је да задржимо младе, који су стуб
друштва, повећамо наталитета и омогућимо
квалитетнији живот младима у општини
Пландиште, али и да обезбедимо нова радна места.
У наредној 2018. години нас очекује доста
капиталних пројеката, за чију смо реализацију
повукли велика средства преко конкурса, између
осталог завршавамо Дом културе у Милетићеву,
пројекат који се финансира од стране Управе за
капитална улагања, наставак прекограничне
сарадње са Румунијом у два изузетно битна и
вредна пројекта “Заједно за инклузивну заједницу”
и Јавну расвету у општини Пландиште.
Такође, са Канцеларијом за управљање
јавним улагањима имамо изузетну сарадњу, тако да
нас очекује санација основних школа у Великом
Гају и Маргити, Реконструкција Дома здравља у
наставак на стр. 2.

наставак са стр. 1.

Пландишту и Дома за душевно оболела лица у Старом Лецу. У наредној години нас као и у овој чека много
посла, подигли смо високо лествицу, као што можете да видите. Највећи проблем, са којима се саочавају и
већина других општина јесте висока стопа незапослености. Свакако да нам је приоритет економија и развој
привреде, односно отварање радних места и довођење нових инвеститора. Ове године смо започели
решавање овог проблема, излицитирана је прва парцела у индустријској зони Запад, а у питању је привредно
друштво “Брк и партнер”, који се бави производњом и стављања у промет делова за грађење монтажних
кућа. За почетак ће запослити 10 радника, за које очекујемо да ће почети да раде већ средином 2018. године.”
Шта Локална самоуправа очекује од 2018. године?
- Очекујем да ће 2018. година бити година изазова и да ћемо радити много више у односу на годину
која је на измаку. Свакако главни циљ ће бити развој привреде и нова радна места, и то ће бити задатак на
коме ћемо предано радити, обзиром да је то и највећи проблем у нашој општини, рекао је председник
општине Пландиште Јован Репац.
18. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ
Последња у овој календарској години, 18. седница
Скупштине општине Пландиште одржана је у среду,
20.12.2017. године. Седницом
је председавао Ендре Сабо,
председник СО Пландиште.
Одборници су прво
разматрали и усвојили Предлог
Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине
Пландиште за 2017. годину
(четврти допунски буџет).
Након тога, разматран је Предлог Одлуке о буџету
Општине Пландиште за 2018. годину који је креиран
као инвестициони. За 2018. годину буџет је
пројектован у износу од 545.441.645,00 динара.
Највећи приходи се очекују од пореза на зараде,
закупа пољопривредног земљишта у државној
својини и од трансфера са виших нивоа власти.
На последњој седници СО Пландиште у овој
години, одборници су разматрали и усвојили и
Предлог Одлуке о реализацији буџета Општине
Пландиште у делу планираних расхода за услуге
социјалне заштите за 2018. годину, Предлог Одлуке
о матичним подручјима на територији општине
Пландиште, Предлог Одлуке о платама, додацима,
наканадама и другим примањима изабраних,
именованих и постављених лица у Општини
Пландиште као и Предлог Одлука о општим
правилима кућног реда у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији Општине
Пландиште. Усвојене су и Одлука о објављивању
аката у „Службеном листу Општине Пландиште“,
Одлука о доступности јавних информација о раду
органа Општине Пландиште и
Одлука о изменама и допунама
Одлуке о висини закупнине за
пословни простор. Одборници СО
Пландиште разматрали су и усвојили
Програм пословања ЈП „Полет“
Пландиште за 2018. годину у оквиру
којег је речено да су за 2018. годину
планирали приходе у износу од
234.050.000,00 динара и расходе од
23.005.000,00 динара. Што се
инвестиција тиче, планиране су у
области комуналних делатности,
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делатности дистрибуције гаса, дистрибуције воде за
пиће и одлагања комуналног отпада. Одборници су
разматрали и усвојили Извештај о раду Предшколске
установе „Срећно детињство“ Пландиште за
школску 2016/2017. годину, Годишњи плана рада за
школску 2017/2018. годину и Финансијски план
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018. годину. Такође, усвојени су и
Програм рада и Финансијски план Културно
образовноиг центра „Вук Караџић“ Пландиште за
2018. годину, Народне библиотеке Пландиште за
2017. годину и Историјског архива Бела Црква за
2018. годину, Дома здравља „1. Oктобар“ Пландиште
и Центра за социјални рад у општини Пландиште за
2018. годину. На дневном реду 18. седнице СО
Пландиште било је и разматрање Основа програмских активности и Финансијског плана Црвеног
крста Пландиште за 2018. годину са Календаром
активности који су обдорници, такође усвојили као и
Финансијаки планови и Планови рада за 2018.
годину свих месних заједница општине Пландиште,
МЗ Пландиште, МЗ Велика Греда, МЗ Хајдучица,
МЗ Стари Лец, МЗ Дужине, МЗ Марковићево, МЗ
Милетићемо, МЗ Банатски Соколац, МЗ Јерменовци,
МЗ Барице, Мз Маргита, Мз Купиник и МЗ Велики
Гај. На 18. седници СО Пландиште, усвојен је и
Кодекса понашања службеника и намештеника
општине Пландиште.
На крају седнице, председник општине
Пландиште, Јован Репац је свим одборницима
честитао предстојеће празнике са жељом да се добра
сарадња настави и у новој години. Председник СО
Пландиште, Ендре Сабо је захвалио одборницима на
сарадњи и активном учешћу у раду Скупштине и
пожелео пуно личне и породичне среће свима. Г.Р.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ГРАДЕ СЕ КАПЕЛЕ
У БАРИЦАМА И МИЛЕТИЋЕВУ

Све месне заједнице општине Пландиште
које немеју капелу, као приоритет траже да се она
изгради и у њиховим местима. Одборници СО
Пландиште су прошле године усвојили буџет за
2017. годину где су била планирана средства за
изградњу капеле у Барицама и Милетићеву.
Почетком новембра је у Барицама почека изградња
капеле која се комплетно финасира из буџета у
износу од 5.319.196,10 динара. Извођач радова на
овом објекту је фирма СТИЛЛ-НЕТ из Панчева.
По речима представника Одељења за
просторно планирање, урбанизам, грађевинарство,
заштиту животне средине, комунално стамбене
послове, инспекцијеске послове и пољопривреду,
који прате изградњу овог објекта, радови теку
добро, како временски услови дозвољавају. Капела
у Барицама има две просторије - капеле, чајну
кухињу и санитарни чвор. Извођач ће нтензивно
радити на завршетку капеле како временски услови
буду дозвољавали. Ових дана је температура били
око нуле или у минусу што није погодовало
радовима које је, по плану, требало да се ураде. Од
почетка градње капеле, председник општине
Пландиште, Јован Репац је у више наврата
обилазио градилиште и надгедао градњу.
У Милетићеву су, по речима представника
овог Одељења, изведени бетонски радови - темељи.
И радови на овом објекту ће тећи, како времнск
услови буду дозвољавали. Средства за иградњу
капеле у Милетићеву су обезбеђена из буџета
општине Пландиште у износу од 5.732.501,70
динара. И ова капела има 2 просторије - капеле,
једну чајну кухињу, санитарни чвор и помоћну
просторију за алат и прибор за копање.

УБУДУЋЕ ТРИ МАТИЧНА ПОДРУЧЈА
Законом о матичним књигама утврђено је да се
лична стања грађана воде у матичним књигама, у
којима се уписују чињенице о рођењу, браку, смрти и
друге чињенице предвиђене Законом, као и промене у
вези са овим чињеницама.
Матичне књиге воде се у седишту матичног
подручја, које одређује Скупштина општине по
прибављеном мишљењу Министарства за државну
управу и локалну самоуправу. Пописом становништва
из 2011. године дошло је до знатног смањења броја
становника у појединим насељеним местима у
општини Пландиште па је у циљу рационализације,
одлучено да један матичар покрива два и више
насељена места. На територији општине Пландиште
убудуће ће бити три матична подручја: 1.Пландиште,
које чине насељена места Пландиште, Банатски
Соколац и Лаудовац са седиштем у Пландишту,
матично подручје 2.Велика Греда, које чиине
насељена места Велика Греда, Хајдучица, Стари Лец,
Дужине и Марковићево са седиштем у Великој Греди
и 3. Маргита, које чине насељена места Маргита,
Јерменовци,
Барице, Велики Гај, Купиник и
Милетићево са сѕедиштем у Маргити.
По речима Ленуце Богдановић, начелнице
Одељења за опште послове, приликом одређивања
матичних подручја пошло се од свих критеријума из
Инстртукције о усмеравању послова организације
матичних подручја за која се воде матичне књиге на
територији општине, односно града и начину рада
органа у вођењу другог примерка матичних књига
Посебно се водило рачуна о техничким условима за
вођење другог примерка матичних књига у
електронском облику и њихово достављање
Министарству државне управе и локалне самоуправе
на чување у Централни систем за електронску обраду
и складиштење података и чување другог примерка
матичних књига. За предложена матична подручја
обезбеђени су сви потребни технички услови, рачунар,
интернет и остало.
Број запослених који тренутно обављају
послове матичара и заменика матичара који имају
овлашћења за обављање послова матичара за одређено
матично подручје у складу је са Законом о матичним
књигама, сагласно којем се за једно матично подручје
одређује један матичар и један или више заменика
матичара.
С'обзиром да je од 01.03.2017. године овера
преписа, потписа и рукописа прешла у надлежност
нотара, обим послова у месним канцеларијама знатно
смањен, стоји у образложењу за доношење ове Одлуке
о матичнимм подручјима на територији општине
Пландиште.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНИ
Министарство финансија Републике Србије је
у новембру ове године донело Упутство за припрему
одлуке о буџету локалне власти за 2018. и пројекције
за 2019. и 2020. годину у којима су подаци о
економској и фискалној политици за 2018. годину и
наредне две године на основу кога су буџетски
корисници буџета локалне власти требали да
припреме своје Предлоге финансијских планова за
2018. годину. Oдсек за финансије и буџет, привреду и
ЛЕР Општинске управе општине Пландиште у
припреми нацрта буџета за 2018. године, руководио
се упутствима ресорног Министарства.
Одборници СО Пландиште су на последњој
седници усвојили буџет за 2018. годину у износу од
545.441.645 динара.
Највећи приходи се очекују од порез на
доходак, добит и капиталне добитке у буџету
учествује са 17,50%. У овој групи прихода највећи
проценат чине приходи од пореза на зараде за који се
процењује да ће се остварити у наредној години у
износу од 78.446.645 динара док за порез на приходе
од самосталних делатности остварење се процењује
на износ од 8.500.000 динара и порез на остале
приходе од 7.000.000 динара. Од пореза на имовину у
буџет у 2018. године очекује се остварење од
48.000.000 динара док од пореза на пренос
апсолутних права на непокртеност остварује се
7.000.000 динара. У порезима на добра и услуге
највеће учешће заузима такса и накнада за моторна
возила 4.000.000 и посебна накнада за заштиту
животне средине које остварење се процењује на
износ од 7.500.000 динара.
Од средстава остварена од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно
пољопривредног објекта у државној својини планира се
приход од 90.000.000 динара.
Општина Пландиште ће ове године са виших
нивоа власти, из Републичког буџета добити
трансферна средстава у износу од 179 милиона
динара, што представља ниво којије био 2016. и 2017.
године.
Планирани капитални чине 21,90% укупног
планираног буџета што јасно говори да је буџет за
2018.годину инвестициони и да ће се највише
средстава издвојити за завршетак започетих и велики
број нових пројеката.

ОБАВЕЗА ЗА СВЕ СТАНАРЕ
На последњој седници СО Пландиште,
одборници су усвојили и Одлуку о општим
правилима кућног реда у стамбеним и стамнбенопословним зградама на територији општине
Пландиште.
У Одлуци стоји да се под кућним редом
подразумевају се општа правила понашања у
стамбеним
и
стамбено-пословним
зградама,
обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се
обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној и
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стамбено-пословној
згради,
свим
станарима
неометано коришћење посебних и заједничких
делова зграде, очување заједничких делова у чистом,
исправном и употребљивом стању, сигурном за
коришћење.
За све станаре је важно да знају да су, по овој
Одлуци, заједнички делови зграде су делови зграде
који не представљају посебан или самостални део
зграде, који служе за коришћење посебних или
самосталих делова зграде, односно згради као
целини, као што су: заједнички простори
(степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански простор,
подрум, бицикларница, сушионица за веш,
заједничка тераса и друге просторије намењене
заједничкој употреби власника посебних или
самосталних делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и
стубови, међуспратне и друге конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна, изолација
и завршна обрада зида према спољашњем простору
или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде,
кров,
димњаци,
канали
за
проветравање,
светларници, конструкција и простори и друге
посебне конструкције и др.), као и заједничке
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње
електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и
топловодне инсталације, громобрани, апарати за
гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна
расвета, телефонске инсталације и сви комунални
прикључци који су намењени заједничком
коришћењу и др.), ако не представљају саставни део
самосталног дела зграде и не чине саставни део
посебног дела зграде, односно не представљају део
инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи
једном посебном делу.
Стамбена заједница има статус правног лица и њу
чине сви власници посебних делова стамбене,
односно стамбено-пословне зграде а орган
управљања је управник
или професионални
управник стамбене, односно стамбено-пословне
зграде, коме су поверени послови управљања.
О кућном реду у стамбеним и стамбенопословним зградама дужни су да се старају станари
и орган управљања. У Одлуци стоји да станари
морају да се понашају на начин којим се обезбеђује
потпуни мир и тишина у згради (време одмора).
Радним даном време одмора је од 17,30-17,30 сати и
од 22,00 до 07,00 наредног дана. У дане викенда је
од 14,00 до 17,00 сати и од 22,00-08,00 наредног
дана. Време одмора мора се поштовати и при
коришћењу машина за одржавање зелених
површина око зграде (косачица, моторна тестера и
слично). Одлуком је прецизирно коришћење
посебних делова зграде, држање кућних љубимаца,
коришћење заједничких делова зграде као и
коришћење заједничке инсталације, опреме и
уређаја.
Ову Одлуку у целости можете прочитати на
сајту општине Пландиште, у делу – Докумени,
Одлуке комуналне делатности.

Г.Р.

ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ЈЕРМЕНОВЦИМА

БОЖИЋНА ПРИРЕДБА ЗА СВЕ МЕШТАНЕ
У школи у Јерменовцима, традиционално, поводом
Божића, Рођења Христовог ученици уз помоћ својих наставника
приреме и изненаде мештане и родитеље Божићном приредбом
која увек изазове много емоција и прави је лек за душу.
Тако је било и ове године. У припреми и организацији
овогодишње Божићне приредне учествовали су ученици свих
ураста, од првог до осмог разреда. Њих тринаесторо је под
стрпљивим надзором и инструкцијама учитеља Јаноша Чеха,
учестовало у Божићној причи која је ове године била необично
маштовита са изузетно захтевном сценографијом и прелепим
костимим. Учитељ Јанош скромно каже да су припреме текле
добро и да су за успех приребе заслужна највише деца која су
била редовна на пробама, изузетно мотивисана да ова приредба
буде другачија и боља од досадашњих и колега, Ласло Тури који је био задужен за светлосне ефекте и
техничку подршку. И остале колеге, почев од наставнице веронауке, Ане Барна, заслугу за успешан
Божоћни програм који су припремили ученици школе у Јерменовцима, приписују учитељу Јанчију, деци,
родитељима и колеги Ласлу.
Родитељи су, као и ранијих година, били на висини задатка. Побринули су се да послужење и
Божићна трпеза буду за сва чула, како за чуло вида тако и за укус и мирис.
Присутни родитељи и мештани имали су ретку прилику да проведу изузетно лепо вече испуњено
емоција и са пуно позитивне енергије. Осмеси на лицима присутних сигуран су знак да су били задовољни и
ученици на сцени и публика.
Г.Р.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ПЛАНДИШТЕ

ОДРЖАНА СВЕЧАНА СКУПШТИНА
Председница Удружења пензионера општине Пландиште, Смиља Црногорац сазвала је Свечану
седници Скупштине поводом краја године. На Скупштини, која је имала и радни карактер, присутним
члановима који су дошли из својих месних организација изнети су досадашњи резултати рада Удружења.
Такође, председница је говорила и о обавезама које их очекују у најскоријем периоду о којима се говорило на
састанку којем је присутвовала у Новом Саду. Препорука је да се у што скоријем року оформе или обнове
месни одбори Удружења пензионера ради лакше координације и функционисања. Присутни чланови су
говорили и о потешкоћама на које наилазе радећеи на терену али је општи закључак Свечане седнице био да
ће се до краја ове године почети са обновом месних
обора по свим насељеним местима општине Пландиште.
Актуелна је била и тема у вези са евиденцијом чланова
чије су пензије биле умањене јер су прелазиле износ од
25.000 динара.
Након званичног дела Скупштине, за крај године,
председница је сарадницима и члановима Скупштине
уручила пригодне поклоне у знак захвалности за добру
сарадњу.
Г.Р.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЦ-а „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ
НОВОГОДИШЊА ТОМБОЛА!!!
Као и претходних година тако и ове, очекује вас велики број награда ...
Извлачење ће се одржати у суботу 30.12.2017. године у Сали биоскопа Пландиште у
1900, уз кувано вино и чај.
I награда LCD TV - општина Пландиште
II награда Мобилни телефон "Тесла" - КОЦ "Вук Караџић" Пландиште
III награда Електрична сецкалица - КОЦ "Вук Караџић" Пландиште
IV награда Пегла - КОЦ "Вук Караџић" Пландиште
V награда Тостер за сендвиче - КОЦ "Вук Караџић" Пландиште
VI награда Индукциони решо - МЗ Пландиште
VII и VIII награда 2 x 2.500,00 дин. у Тргобану - ЈП "Полет" Пландиште
... и још преко 80 других награда ...

ДОБРО ДОШЛИ НА ИЗВЛАЧЕЊЕ ПРЕД НОВОГОДИШЊУ НОЋ!!!

Децу која дођу са родитељима на извлачење новогодишње томболе дочекује Деда
Мраз са пакетићима које ће им поделити.

ДОБРО ДОШЛИ!!!
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ИЗБОР СПОРТИСТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ НАГРАДЕ ЗА КАРАТЕ И КОШАРКУ
Највећа спортска манифестација у општини
Пландиште „Избор спортисте године за 2017.“ У
организацији Спортског савеза а под покровитељством Општине Пландиште, ове године је
одржана у 22.12.2017. године. Двадесетдруга по реду
манифестација коју су спортисти прихватили и
подржавају на најбољи могући начин, већ неколико
година уназад има савремен концепт организовања
на којем могу организаторима да позавиде и много
веће средине и градови који организују сличне
манифестације. У сали биоскопа „Авала“ у
Пландишту, пред бројном публиком, спортисте и
спортске раднике и остале присутне, прво је
поздравио председник Спортског савеза, Јовица
Селаковић а затим и председник општине
Пландиште, Јован Репац који је том приликом
честитао спортистима на постигнутим резултаима и
спортским колективима јубилеје. Такође је рекао да
ће Локална самоуправа и даље, у скаду са
могућностима и похвалио спортске колективе који
су од ове године средства добијали пројектно, на
сналажењу у новон мачину финасирања.Након
ретроспективе спортских дешавања током године,
проглашени су и најбољи: школска екипа, најбољи
спортски радник, спортски тренер, спортске наде,
јуниори, сениори и најбоља спортска екипа.
За 2017. годину, жири Спортског савеза
општине Пландиште у саставу: Јовица Селаковић,
председник и чланови, Душан Доневски, Миодраг
Брезичанин, Милорад Стоилковски и Миленко
Иванчевић, одлучио је да најбоља школска екипа за
2017. годину буде ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пландиште. Кошаркашки тим девојчица Основне
школе "Доситеј Обрадовић" већ неколико година
нема конкуренцију својих вршњакиња на територији
наше општине и региона. И на осталим општинским
такмичењима у колективним спотовима – фудбалу и
одбојци доминирали су дечаци и девојчице
пландиштанске школе. Свакако овим резултатима
треба додати и одличне појединачне резултате
каратиста.
Најбољи спортски радник у 2017. години је
Бранислав Матијевић, представник ФК “Младост“.
У управи ФК “Младост“ је од 2002-ге године, а од
самог почетка залаже се за јединство млађих
категорија, сениора и ветерана и константно
побољшавање услова за рад. Посебно треба
нагласити да је на његову иницијативу урађен

пројекат за санацију и адаптацију свлачионица и
просторија за службена лица ФК "Младост“.
Најбољи тренер у 2017. години је, по одлуци жирија,
Милорад Мршић, тренер Фудбалског клуба
“Хајдучица“ из Хајдучице. Мршић Милорад је по
занимању електроинжењер а у фудбалској струци је
фудбалски тренер са "Ц" лиценцом. Под његовим
водством сениорска екипа у протекле две године, без
иједног пораза и примљеног гола осваја убедљиво
Општинско фудбалско Куп такмичење.
За спортске наде Општине у 2017. години,
фудбалске наде, проглашени су: Никола Поткоњак,
Млађан Мамојка, Владан Нецин, Ана Хучка и
Дарина Ванек карате нада, Невена Јовановић,
одбојкашка нада Анђела Тасевски и кошаркашке
наде, Андреј Тот и Даница Тинтор. Најбољи
јуниори у 2017. години су Горан Стевановић, члан
ФК „Слога“ Пландиште и Јелена Јовановић,
чланица Карате клуба “Агробанат” – Пландиште.
У конкуренцији за најбоље сениоре у 2017. години у
општини Пландиште победио је Стефан
Величковски члан Карате клуба „Агробанат“
Пландиште који је до сада освајао медаље у свим
узрасним категоријама. Посебно треба истаћи и прва
места са Међународних Турнира "СремскоКарловачки Куп", "Рода Куп" као и златно одличје
освојено са ката тимом на једном од најстаријих и
најцењенијих турнира на Балкану "Златни појас".
Најбоља сениорка за 2017. годину је кошаркашица,
Маја Боројевић. Одлична је ученица Економске
школе у Вршцу. У ЖКК "Слога" Пландиште је од
септембра 2008-ме године. Капитен и стандардни је
члан прве петорке. Такође је била члан школског
тима и генерације која је 2014-те године на
државном Првенству у Зајечару и Школској
олимпијади у Сомбору освојила прво место. Најбоља
спортска екипа општине Пландиште за 2017. годину
је Фудбалски клуб „Слога“ Пландиште. Већ по
традицији, екипи или спортисти који слави јубилеј
додељује се специјално признање. Ове године
признање за 80 година постојања и рада уручено је
ФК „Солунац“ из Банатског Соколца, ОФК
„Пландиште“ Пландиште за 15. рођендан.
У уметничком делу програма наступале су:
Сара Милошевић, чланица Акро денс клуба“Супер
Стар“ из Пландишта и Женска певачка група КУДа „Младост“ из Велике Греде.
Награде су уручили, Бојана Јовановић, члан
Општинског већа општине Пландиште, Јовица
Селаковић, председник Спортског савеза и
председник општине Пландиште, Јован Репац.
Г.Р.
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