
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Број 51.  Година V,  15. децембар 2017. 

актуелно                НА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2018.                   актуелно 

Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 08.12.2017. године 
донело је Закључак о утврђивању и упућивању на Јавни увид Нацрта Одлуке о буџету 
општине Пландиште за 2018. годину. 

Јавни увид у Нацрт Одлуке могао је да се извршити до уторка, 12.12.2017. године. 
Нацрт Одлуке био је постављен на интернет презентацији општине Пландиште: 
www.plandiste-opstina.rs. Осим на сајту Општине, сва заинтересована лица могла су да 
изврше увид у Нацрт Одлуке и у просторијама Општинске управе општине Пландиште, 
Пландиште, Војводе Путника бр. 38, у Одељењу за привреду, локално-економски развој, 
финансије и буџет и локалну пореску администрацију, Одсек за финансије и буџет, 
привреду и ЛЕР радним даном у времену од 08:00 часова до 13:00 часова. 

Примедбе и предлози са јавног увида могле су да се доставе у писаној форми 
Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 
администрацију, Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР до 12.12.2017. године у 
10:00 часова. 

Крајем новембра, председник 

општине Пландиште, Јован Репац 

потписао је Уговор о извођењу радова 

на реконструкцији Дома здравља „1. 

Октобар“ Пландиште са извођачем 

радова, фирмом „Експертуниверзал“ 

доо Београд. 

Канцеларија за управљање 

јавним улагањима Владе Републике 

Србије финасира и овај пројекат а 

вредност радова је у износу од 

50.139.201,60 динара. 

Реконструкција Дома здравља у 

Пландишту обухвата грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-

завршне радове као и друге радове који 

су предмет потписаног Уговора. Радови ће 

почети у понедељак 18.12.2017. године и по 

уговору трају 120 дана. Очекује се да ће се 

радови завршити у року од четири до пет 

месеци тако да ће грађани већ у првој половини 

следеће године користити усуге у реновираном 

Дому здравља. 

Тим поводом, председник Општине је 

изјавио да је реконструкција Дома здравља 

значајна како за запослене тако и пацијенте и 

све грађане Општине. Председник захваљује 

Канцеларији за управљање јавним улагањима за 

досадашње донације и истиче изузетно добру 

сарадњу коју Општина има са Канцеларијом. 

Како сазнајемо од начелника Одељења 

за просторно планирање, урбанизам, 

грађевинарство, заштиту животне средине, 

комунално стамбене послове, инспекцијске 

послове и пољопривреду, Милоша 

Манојловића, расписана је Јавна набавка за 

радове на реконструкцији Дома за душевно 

оболеа лица „1. Октобар“ Стари Лец. Отварање 

понуда је 15. јануара 2018. године. 

Такђе, закључен је и уговор са 

пројектантском кућом „Технопројект“ из 

Вршаца, за израду пројекта реконструкције 

Основне школе „Доситеј Обрадовић“, одељење 

у Великом Гају.                                                Г.Р. 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

ПОЧЕЛА РЕКОНСТУКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 

http://www.plandiste-opstina.rs
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ИЗВЕШТАЈ  17. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

ОДБОРНИЦИ ДАЛИ САГЛАСНОСТ  НА ПРОЈЕКАТ ЈАВНОГ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА 

 На 17.седници Скупштине  
општине Пландиште којом је 
председавао председник СО 
Пландиште, Ендре Сабо били су 
присутни и председник и заменик 
председника општине Пландиште, 
Јован Репац и Горан Доневски, 
заменик председника СО План-
диште, Владан Младеновић, 
начелница Општинске управе, 

Александра Одавић Мак и секретар СО, Золтан 
Ковач.  

Одборници Скупштине општине 
Пландиште су прво разматрали  Извештај о 
извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за 
2017.годину  у периоду јануар-септембар 
2017.године. О тачки за коју се не гласа само се 
усваја, известилац је рекао да је извршење буџета 
општине Пландиште у периоду јануар-септембар 
2017. године  био  преко 59% од планираног буџета, 
односно , преко 322 милиона динара. Расходи су 
били манји, око 321 милион динара , односно 
58,78%. У овом периоду Општина је имала суфицит 
у износу од скоро 700.000 динара. 

Након тога, одборници су разматрали и 
усвојили Одлуку о давању сагласности и усвајању 
Пројекта јавног приватног партнерства-Замена 
постојећих светиљки јавне расвете штедљивим 
ЛЕД светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта 
на јавним површинама, спољашње декоративне 
расвете јавних зграда у насељеним местима 

општине Пландиште, изузев насеља Пландиште. 
Известилац по овој тачки је рекао да се од овог 
пројекта очекује велика уштеда електричне 
енергије, и до 70%. Након усвајања Одлуке, 
присзупиће се јавној набавци за избор приватног 
партнера на овим пословима.  

На 17.седници СО Пландиште одборници 
су усвојили и Одлуку о усвајању Плана интегритета 
општине Пландиште и именовали лице одговорно 
за праћење спровођења Плана интегритета општине 
Пландиште. Након тога донето је неколико решења, 
Решења о образовању Савета за здравље општине 
Пландиште,  Решења о разрешењу чланова и 
заменика чланова Савета за међунационалне односе 
општине Пландиште  и Избор чланова и заменика 
чланова Савета за међунационалне односе општине 
Пландиште. 

Одборници су данас, на последњој седници 
СО Пландиште, усвојили и Закључак о утврђивању 
права на накнаду за рад, као и на трошкове превоза 
члановима Управног и Надзорног одбора 
Историјског архива Бела Црква. Известилац по овој 
тачки је образложио да на основу Закона о култури, 
ангажовани у култури имају право на надокнаду за 
рад.  

У оквиру одборничких питања, одборници  
одборничке групе ЛДП-ЛСВ-СДАЛДП-а, Весна 
Јаћовић и Марко Жупунски поставили су 
одборничка питања. Председник Скупштине 
општине, Ендре Сабо, на већину питања је 
одговорио на самој седници.                                 Г.Р. 

Након разматрања приспелих пријава за доделу новчане 

помоћи редовним студентима прве године државних факултета и 

високих школа, комисија је донела Одлуку о коначној листи 

корисника новчане помоћи студената са територије општине 

Пландиште. Ове године услов за добијање ове помоћи стекли су 

следећи студенти: 1.Дарио Перић (Маргита), 2.Жељко Ћалић 

(Пландиште), 3.Марија Освалд (Марковићево), 4.Слађана Марић 

(Милетићево), 5.Предраг Јакшић (Пландиште), 6.Јован Ћалић 

(Пландиште), 7.Александар Ангеловски (Пландиште), 8.Миљана 

Дракулић (Пландиште), 9.Душан Петровић (Пландиште), 

10.Милана Србиновски (Пландиште), 11.Тамара Нехез 

(Пландиште), 12.Дајана Дракулић (Пландиште), 13.Милена Кекер 

(Пландиште), 14.Јелена Кекер (Пландиште), 15.Василије Илић 

(Пландиште), 16.Ана Жигић (Велика Греда), 17.Сања Жигић 

(Велика Греда), 18.Јанош Сабо (Јерменовци), 19. Милица 

Павловски (Пландиште), 20.Миљана Белић (Велики Гај), 21.Сања 

Шобот (Пландиште), 22.Ања Милевски (Пландиште), 23.Предраг 

Ристић (Велики Гај), 24.Саша Милетић (Велика Греда), 

25.Жељана Лунц (Пландиште), 26.Данијела Стефановић (Велики 

Гај), 27.Сања Радочај (Милетићево), 28.Снежана Тркуља 

(Милетићево), 29.Михај Бондор (Велика Греда), 30.Страхиња 

Милошевић (Велика Греда), 31.Дијана Ћалић (Пландиште), 

32.Димитрије Јуначков (Велика Греда), 33.Мирослава Бешка 

(Пландиште) и 34. Драгана Царевић (Пландиште). Помоћи 

студентима са територије општине Пландиште, у месечном износу од 

5.000,00 динара, исплаћиваће се у 10 месечних рата и то за новембар и 

децембар 2017. године и за јануар-јун, септембар и октобар 2018. 

године.         Г.Р. 

ОПШТИНА ПОМАЖЕ СТУДЕНТЕ  

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКУ 2017./2018. 

 Ових дана је 

у Великој Греди 

успешно завршен 

још један пројекат. 

Реч је о завршетку 

радова на ада-

птацији и сана-

цији објекта свлачионица за фудбалере у 

Великој Греди. Општини Пландиште је, као 

власнику земљишта и објекта, на конкурсу 

расписаном од стране Управе за капитална 

улагања АП Војводине одобрено  преко 

седам милиона динара (7,107.276,00 динара) 

на основу пројекта који је обезбедио 

корисник објекта, ФК "Младост" из Велике 

Греде.  

Радове на адптацији и санацији објекта  је 

изводило предузеће "Сонсоrd Wест" из 

Београда. Званичном завршетку ових радов и 

предаји у објекту је остало да се одраде још 

н е к и  с и т н и 

р а д о в и , 

ш т е л о в а њ а 

столарије, сре-

ђивање просторија 

и  о п р е м а њ е 

инвентаром.    Г.Р. 

У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ  

ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА 

СВАЛАЧИОНИЦА ЗА ФУДБАЛЕРЕ  
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ПОВОДОМ КИРВАЈА У ХАЈДУЧИЦИ  

КОНЦЕРТ КУД-а БРАТСТВО СА ГОСТИМA 

 Традиција Кирваја, данa освештења 
евангеличке цркве и сеоске славе у Хајдучици јесте 
и концерт КУД-а „Братство“. Ове године домаћини 
су на концерт по први пут у госте позвали Месну 
организацију Матице словачке из Белог Блата у чије 
име је наступала женска певачка група и солиста, 
Јан Звара-Моцо који иза себе има неколико 
десетина снимака за Радио Нови Сад. Гост приредбе 
био је и песник, Жељко Цеснак из Пландишта који 
се публици представио са пар својих песама. 

Културно-уметничко друштво „Бисери“ из 
Хајдучице које је успешно и са пуно ентузијазма 
радило од 2010. година, те вечери је наступао 
опроштајно јер, из техничких разлога мора да 
прекине са радом. Домаћини су се верној публици 
представили у свим узрастима који активирају, са 
више кореографија и обичаја. Нови кореограф и 
уметнички руководилац КУД-а „Братство“ је 
Владимир Храшко. 
 У последњих пар година, програм прославе 
Кирваја је, захваљујући омладинцима и ловцима, 
све богатији. Тако је било и ове године, омладина је 
организовала гулашијаду а Ловачко друштво 
„Видра“ такмичење у ловачком вишебој. 

Као и свих година до сада, централни 
догађај Кирваја је Свечано богослужење које је 
побавио евангелички свештеник у Јаношику, 
Слађан Данијел Срдић, администратор 
евангеличке цркве у Хајдучици.                            Г.Р. 

Најмлађи Актив жена у општини 
Пландиште, „Гређанка“ из Велике Греде у 
присуству око 170 гостију, својих чланова и 
пријатеља, прославило је Крсну славу „Ваведење 
Пресвете Богородице“. Након званичне 
регистарције Актива, чланице су изабрале и своју 
заштитницу коју су први пут славиле 2015. године. 
Освештење жита и резање славског колача обавио је 
протојереј Михајло Вукотић, месни парох у 
Великој Греди. Ове године кум славе било је 
потпредседник СО Пландиште, Владан 
Младеновић који је од домаћина на поклон добио 
уметничку слику младе академске сликарке, 
Млађане Поповић из Велике Греде. 

За Актив жена „Гређанка“ и активе са којима 
су успоставили сарадњу карактеристично је да им се 
у последње време придружују млађе чланице што је, 
како кажу добар знак да ће удружење трајати дуже 
јер млађи уче од њих. Од званичног оснивања али и 
раније док није био регистрован, Актив жена 
„Гређанка“ је у свом годишњем плану и програму 
рада имао најмање две хуманитарне акције. По 
речима председнице Актива жена „Гређанка“, Наде 
Милановић, прослава крсне славе је протекла у 
изузетној атмосфери са пријатељима из општине 

Пландиште али и из суседних општина, из Вршца, 
Сечња, Алибунара, Зрењанина, Ковачице. Нада 
Милановић је захвалила свим гостима који су 
заједно са члановима Актива жена “Гређанка” 
прославили крсну славу међу којима су били и 
функционери општине Пландиште, председник и 
заменик општине, Јован Репац и Горан Доневски 
и председник и потпредседник СО Пландиште, 
Ендре Сабо и Владан Младеновић, директори 
јавних установа и институција као и један број 
оборника СО Пландиште.                      Г.Р. 

АКТИВ ЖЕНА „ГРЕЂАНКА“ 

ПРОСЛАВА КРСНЕ СЛАВЕ СА ПРИЈАТЕЉИМА  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 Обавештавају се грађани општине Пландиште да ће од понедељка, 

18.12.2017. године почети радови на реконструкцији Дома здравља „1. 

Oктобар“. 

 Моле се грађани за стпљење и разумевање, и да се прилагоде новим 

условима и режиму рада Дома здравља јер ће радови рекострукцији трајати у 

наредних 4-5 месеци. 

   ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ НА РАЗУМЕВАЊУ! 
          ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ   

       ДОМ ЗДРАВЉА „1.ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ 
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МЕМОРИЈАЛНИ ЛОВ „МИЛОРАД МИША ДУДУКОВИЋ“ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ  

ПОЛА ВЕКА ДРУГАРСТВА СА ЛОВЦИМА ИЗ СЛОВЕНИЈЕ  

Чланови ЛД „Фазан“ из Велике Греде су крајем новембра одржали меморијални лов "Милорад-
Миша Дудуковић" посвећен свим бившим ловцима ЛД "Фазан". И ове године, с гостима су била 
збратимљена друштва, Ловска дружина Шмартно при Литији из Словеније и Ловачко удружење 
Смедерево - "Група Олуја". Ловачко друштво из Марковца са којим ловци из Велике Греде такође имају 
добру сарадњу, ове године нису учествовали у меморијалном лову. 

После успешног лова на зеца у омладиснкој сали у Великој Греди је одржан и свечани део 
Меморијалног турнира у оквиру којег су обележена два велика јубилеја, 50 година од првог организованог 
доласка ловаца из Словеније и 30 година од првог организованог доласка ловаца из Смедерева. Том 
приликом председник Друштва, Дошен Драган је председницима друштава из Словеније и Смедерева 

уручио плакете за пријатељство и сарадњу у 
области лова. Председник друштва из 
Словеније се одужио говором и поклоном у 
виду уметничке слике на којој је њихов 
ловачки дом "Гриловец". Свечаном делу 
Меморијалног лова присутвовао је и 
председник Скупштине општине Пландиште, 
Ендре Сабо. Након ручка, одржано је и 
традиционално ловачко крштење. Гости су 
кућама отишли задовољни и пуни 
позитивних утисака.                  Б.М. и Р.Г. 

У организацији Удружења Инвалида рада 
општине Пландиште, успешно је одржана 13 по 
реду гастрономско-кулинарска манифестација под 
називом „Нај пита“. Једна од редовних активности 
овог Удружења које је једно од најактивнијих у 
општини Пландиште, свакако је „Нај пита“ на коју 
су посебно поносни, рекла је Славица 

Цветићанин, председница Удружења инвалида 
рада општине Пландиште. Као и ранијих године и 
ове године, пропозиције су дозволиле такмичење 
како сланих тако и слатких пита. Такмичиле су се 
пите које су стигле не само из Баната и Војводине 
већ и из Румуније. Већ шест година, захваљујући 
општини Пландиште, Удружење има сарадњу са 
Асоцијацијом пензионера „Сениори“ из Дете у 
Румунији који су и ове године присутвовали „Нај 
пити“. Гости из Румуније учествовали су и у 
такмичарском делу. 

О најбољим питама у Пландишту, којих је 
ове године у званичној конкуренцији било 30, 
одлучивао је жири у саставу: председник 
Мирослав Жекић из Старчева  и чланови, Нада 

Миуц из Дете и 
Миливој Павловски из 
План-дишта. Кажу да је 
жирирање било тешко 
јер су све пробане пите 
биле укусне. Ипак, 
једногласно су одлучили 
да је најбоља била пита Драгице Гилезан из 
Пландишта, друго место је освојила пита која је 
стигла из Дете (РО) коју је направила гошћа Ана – 
Марија Банга. Треће место такође је припало 
гошћи, Мири Ђокић, председници Актива жена 
„Уникат“ из Банатског Карловца. 

Поред бројних удружења инвалида рада, 
пензионера и актива жена гости манифестације 
били су и представници Локалне самоуправе, 
Горан Доневски, заменик председника општине 
Пландиште, Владан Младеновић, заменик 
председника Скупштине општине Пландиште. 
Присутне госте је поздравио и Горан Доневски који 
је рекао да ће Општина и даље подржавати и овакве 
видове дружења и сарадње. 

                                                                     Г.Р. 

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ИНВАЛИДА РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

НАЈ ПИТА ТРИНАЕСТИ ПУТ 
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ПРОСЛАВА ДАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПЛАНДИШТУ 

ВАТРОГАСЦИ СА НАЈДРАЖИМ ГОСТИМА  

 Ватрогасно-спасилачка јединица у Пландишту је и ове 
године, радно и свечано прославила Дан зашите од пожара 
Републике Србије. Као и ранијих година, и сада су позвали 
пријатеље и најближе сараднике да се тога дана друже. Први 
гости били су најмлађи, малишани вртића „Срећно детињство” 
за које не крију да су им и најдражи. Њих виђају чешће 
захваљујућо вежбама и едукацијама које се током године 
организују. Ватрогасци су и приликом ове посете организовали 
показну вежбу гашења пожара, водом и пеном и малишанима 
омогућили да виде ватрогасно возило. На крају вежбе, гости су 
били почашћени слаткишима и соковима. О години која је при 
крају, обавезама и потребама спасилачко – ватрогасне јединице 

Пландиште, командир јединице, Стеван Кокаи је рекао да је година била просечна,што се пожара тиче и 
да су интервенције проузроковане људским фактором, углавном биле у пољу. У септембру су се суочили 
са ветром орканске јачине и где су успешно санирали и последице и те временске непогоде.   

Пландиштанска ватрогасно-спасилачка јединица је једна од ретких у региону кпоја има довољан 
број ватрогасаца. Располаже са 2 теренска возила просека старости 35 година и изузетно квалитетним 
заштитним оделима за запослене која су добијена пре четири године. У Пландишту је оформљено и 
Добровољно ватрогасно друштво које се константно  бави радом са децом и едукацијама. Преко 
друштвених мрежа успоставили су контакт и већ пар година се друже са Индустријски - професионалним 
ватрогасним друштвом ТЕК „Колубара“које им помаже кад год је потребно али и мимо тога. Командир 
истиче изузетни сарадњу и подршку Општине, Дечијег вртића, ОШ „Доситеј Обрадовић“ и Црвеног крста. 
 На Дан ватрогасаца, где су се показали као одлични домаћини, посетили су их представници 
Општине, Јован Репац, председник општине Пландиште и Ендре Сабо, председник СО Пландиште.    
                           Г.Р. 

СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ-А 

ЕДУКАЦИЈА ЗА СЕДМАКЕ И ОСМАКЕ   
Поводом обележавања 1. децембра - Светског дана борбе против 
ХИВ-а, а у оквиру својих редовних активности на пољу 
превенције и едукације деце и младих, Црвени крст Пландиште је 
у петак 1.децембра у сарадњи са ОШ "Доситеј Обрадовић" 
Пландиште и Центром за социјални рад Пландиште  реализовао 
едукацију ученика 7. и 8. разреда. Активност се одвијала у сали 
биоскопа КОЦ "Вук Караџић" Пландиште, где  су ученицима 

приказана два  едукативна филма Црвеног крста , "Дечко који се стидео" и "ХИВ - кључне речи”. Након  
тога је разговор настављен у виду трибине. На питања о ХИВ- у која су млади постављали на самој 
трибини усмено и путем смс порука, одговарали су Бранка Фодор  и Мирјана Манојловић,  
дипломирани психолози и секретар Црвеног крста,  Раде Митровски. Едукација ученика 8. разреда, на 
тему заштите од ХИВ-а и других полно преносивих болести се наставља  а предавачи ће бити млади 
волонтери Црвеног крста Пландиште. У оквиру обележавања 1. децембра вршила се и подела хигијенских 
гумица које су добијене од Асоцијације "Дуга".                            Мир и Р.Г. 

Општинска управа општине Пландиште, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и бр.36/2009),  објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ УТВРЂЕНО ДА НИЈЕ  ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Oпштинска управа општине Пландиште, на захтев носиоца пројекта „ALTER BIOGAS I“ ДОО 

Хајдучица, улица Жомбек број 1, спровела је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну 

средину, „ALTER BIOGAS I“ 1МW и гасни прикључак, на кат.пар 1701/10 и 1702 КО Хајдучица, 

територија општине Пландиште. У спроведеном поступку донето је Решење број 501-36/2017-02-IV од  

06.12.2017. године којим је утврђено да за предметни пројекат није потребна процена утицаја на животну 

средину, будући да се за наведене карактеристике пројекта, уз примену прописаних минималних услова,  важећих 

техничких норматива и стандарда прописаних за коришћење и одржавање ове врсте објеката, не очекују значајни 

утицаји на чиниоце животне средине у току коришћења пројекта. Донета одлука се заснива на анализи захтева 

носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при 

чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката 

за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“, број 114/08) . Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу 

на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском 

секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, а подноси се преко овог органа. 



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 15. децембар 2017, Година V, Број 51. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

У складу са календаром школско-спортских такмичења у среду 29. новембра у Великој Греди 
одржано је Општинско првенство у одбојци. У конкуренцији све три основне школе са територије наше 
општине највише успеха, и у мушкој и у женској категорији, имали су предаставници ОШ "Јован Стерија 
Поповић" из Велике Греде и они ће нас  представљати на Окружном првенству чији је град домаћин 
Ковин. 

* 
Зимски регистрациони период у 2018. години за играче клубова свих степена такмичења трајаће од 15. 
јануара до 11. фебруара, закључно придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, 
статусу и трансферу играча ФС Србије.                puggia 

*    *    Б Л И Ц    *  *  *    Б Л И Ц    *  *  *     Б Л И Ц    *  *  * Б Л И Ц    *  *  *     Б Л И Ц    *  *  

 У петак 22. децембра 2017. године са почетком у 19 часова у просторијама КОЦ "Вук 
Караџић" одржаће се "Избор спортисте године" општине Пландиште. 

Ова најзначајнија спортска манифестација одржава се, традиционално двадесет други пут, 
у организацији Спортског савеза а под покровитељством општине Пландиште.    
                                                         Спортски савез Пландиште 

СПОРТСКИ ДАН ЖЕНА 

 Почетак децембра у општини Пландиште свакако је обележила Спортско-рекреативна 
манифестација под називом "Спортски дан жена". Организатор ове несвакидашње спортске приредбе био 
је Спортски савез општине Пландиште уз несебичан 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 

девети пут заредом организована традиционална 
спортско-рекреативна манифестација под називом 
"Спортски дан жена".  
  Стицајем околности, за разлику од 
претходних година, дошло је до промене термина 
тако да смо 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 40 - ак такмичарки, а нешто касније и навлачењу 
конопца завршен је такмичарски део програма. Иако је резултат био у другом плану и упркос чињеници да 
су самим учешћем сви победници, треба напоменути да је у дисциплини пикадо најуспешнији био 
трочлани састав екипе Дома из Старог Леца. У одбојци је славила екипа Спортског савеза Пландиште док 
је у навлачењу конопца, победила комбинована екипа СНС, Спортског савеза, Удружења пензионера и 
Актива жена "Гређанка".  
 Остаје нада да ова манифестација женској популацији неће бити једини повод за слична спортска 
окупљања.                      puggia 

 Министар омладине и спорта Вања Удовичић свечано је 

отворио Шести међународни Сајам спорта. Сајам спорта под 

слоганом „Србија, земља спорта“ одржан је у организацији 

Спортског савеза Србије, а под покровитељством Министарства 

омладине и спорта Републике Србије од 24. до 26. новембра. На 

Сајму спорта 2017, под називом „Србија, земља спорта”, 

учествовало је 150 територијалних спортских савеза, 87 

националних гранских спортских савеза, представници 

најзначајних спортских институција у нашој земљи, од Министарства омладине и спорта, Спортског 

савеза Србије, Параолимпијског и Олимпијског комитета Србије, као и најважније националне спортске и 

образовне институције. Сајму су присуствовали представници општине Пландиште коју су сачињавали 

Бојана Јовановић – члан Општинског већа задужена за спорт и омладину, Милан Пуђа – секретар 

Спортског сваеза и Драгослав Аврамовић – координатор Канцеларије за младе општине Пландиште. 

Делегација Општине присуствовала је XII Националном семинару Спортског савеза Србије.              puggia 

СРБИЈА ЗЕМЉА СПОРТА 


