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УКУПНО 12 ВУКОВЦА
Најбољи ученици основних школа општине
Пландиште, генерације 2017./2018. године полагали су
завршне испите, усписали своје жеље за даље
школовање и очекују свечано доделу диплома и награда
за постигнути успех. У понедељак, 25. јуна, председник
Општине, Јован Репац је свечано уручио Вукове
дипломе, књигу и новчану награду у износу од 8.000
динара најбољим ученицима из све три основне школе.
Поздрављајући све присутне и честитајући изузетан
успех ученицима, председник је пожелео да сви ученици
упишу жељене школе и заврше жељене факултете.
Такође је изразио наду да ће по завршетку факултета
неко од њих и да се врати да свој допринос да у даљем
развоју општине Пландиште. На свечаној додели
диплома и награда били су Михај Микша, члан
Општинског већа задужен за образовање, Татјана
Ђорђијевски, просветни инспектори и директори основних школа, Јасмина Родић Чоловић, Сава
Дивљаков и Мирослав Маричић као и родитељи награђених ученика. Након председника,
ученицима су честитали и пожелели успех удаљем школовању и директори школа.
У ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, највећој на тероторији општине Пландиште са
подручним одељењеима, ове године је било укупно 71. ученик осмог разреда. Од тога је 8 ученика
Вуковаца а одличних 33. Добитници Вукове дипломе у ОШ “Доситеј Обрадовић“ су: Даница
Вукомановић, Јелена Пејовић, Николина Пејовић, Наталија Недимовић Клипа, Милица
Недимовић, Јована Станисављевић, Анђела Балог и Анастазија Ђокић. Ученик генерације је
Наталија Недимовић Клипа.
У ОШ ”Јован Стерија Поповић“ у Великој Греди је ове године било 25 ученика осмог
разреда. Са одличним успехом је разред завршило 6 ученика. Вуковац је једино Марија Кравић
која је уједно и ученик генерације.

У Ч Е Н И Ц И Г Е Н Е Р А Ц И Ј Е 2017/2018

Наталија Недимовић Клипа

Огњен Липтак

Марија Кравић

У ОШ “Јован Јовановић
Змај“
у
Хајдучици је у 8.
разреду укупно било
15 ученика. Одличних
ученика
у
осмом
разреду је било 10, од
тога троје „вуковца“:
Огњен Липтак, Ања
Златковић и Ивана
Максимовски.
Ученик
генерације:
Огњен Липтак.
Г.Р.

21.СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ЗА 2017.
Председник СО
Пландиште,
Ендре
Сабо председавао је
21. седницом СО
Пландиште која је
одржана у петак, 15.
06.2018. године са
дневним редом од
укупно 36 тачака.
Одборници СО
Пландиште су на
почетку
седнице
расправљали
и
изгласали Одлуку о
Завршном
рачуну
буџета
Општине
Пландиште за 2017.
годину. У оквиру ове тачке је речено да је у
периоду јануар-децембар 2017. године остварен
буџетски суфицит у износу од 16 милиона 806
хиљада динара. Укупни приходи и примања у 2017.
години по основу пореза, доприноса за обавезно
социјално осигурање, донација и трансфера,
осталих прихода као што су таксе, новчане казне,
накнаде за коришћење добара од општег интереса,
прихода од продаје добара и услуга и друго,
износили су 499 милиона 965 хиљада динара.
Расходи су били у висини од 483 милиона 248
хиљада. Након тога одборници су донели и Одлуку
о усвајању Плана јавног здравља у Општини
Пландиште за период 2018-2025 година. У оквиру
ове тачке је речено да је разлог за израду Плана
садржан у Закону о јавном здрављу којим се
прецизно дефинишу обавезе локалних самоупрва
које су преузеле на себе нове одговорности у
очувању и унапређењу здравља људина својим
територијама. Процењено је да ће за реализацију
Плана јавног здравља бити потребно преко 40
милиона динара. Средства се обезбеђују из више
извора. На дневном 21.седнице СО Пландиште
били су и Предлог Одлуке о јавним паркиралиштима,
Предлог
Одлуке
о
улицама,
општинским и некатегорисаним путевима на
територији Општине Пландиште, Предлог Одлуке о
обезбеђивању јавног осветљења и Предлог Одлуке
о сахрањивању и гробљима. Све ове одлуке су
донете због потреба за њиховим усклађивањем са
ресорним Законом, односно због потреба
усклађивања са позитивно правним прописима и
доношења одлуке ради несметаног обављања
комуналаних делатности.
Одборници су разматрали и
усвајали и већи број извештаја о раду и
извештаја о финансијском пословању за
2017. годину. Први је био Извештај о раду
Општинског већа Општине Пландиште за
2017. годину, а након тога су се
разматрали: Извештај о раду и Извештај о
финансијском пословању са годишњим
обрачуном Историјског архива Бела Црква
за 2017. годину коме припада и општина
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Пландиште, Извештаја о раду и Финансијски
извештај Народне библиотеке Пландиште у 2017.
години, Извештај о раду и Финансијски извештај
прихода и расхода по завршном рачуну Културно
образовног центра “Вук Караџић” Пландиште за
период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
Извршење плана рада Дома здравља „1. октобар“
Пландиште за период од 01.01.2017. – 31.12.2017.
годину, Наративни извештај о раду и Финансијски
извештај Центра за социјални рад Пландиште за
2017. годину на права и услуге које су финансиране
из буџета Општине Пландиште, Извештај о раду и
Финансијски извештај Црвеног крста Пландиште за
2017. годину, и Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште
за 2017. годину.
Одобрници СО Пландиште су на 21.
седници размтрали и усвојили Извештаје о раду и
финасијске извештаје свих месних заједница
општине Пландиште, МЗ Пландиште, МЗ Велика
Греда, МЗ Хајдучица, МЗ Стари Лец, МЗ Дужине,
МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Банатски
Соколац, МЗ Јермновци, МЗ Барице, МЗ Маргита,
МЗ Купиник и МЗ Велики Гај.
На овој седници донета су и следећа
решења: Решење о измени Решења о образовању
Савета за здравље Општине Пландиште, Решења о
разрешењу
директорa
Народне
библиотеке
Пландиште а након тога и именовању директора
Народне билиотеке Пландиште, Решење о
разрешењу чланова Управног одбора Предшколске
установе „Срећно детињство“ Пландиште, Решења
о
именовању
чланова
Управног
одбора
Предшколске установе „Срећно детињство“
Пландиште, Решења о разрешењу чланова
Школског одбора Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште, Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште и Решења о одређивању
доктора медицине за стручно утврђивање времена и
узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе и издавање потврде о смрти. У оквиру ове
тачке је речено да се одређује доктор медицине, др
Немања Тасевски из Пландишта да стручно
утврђује време и узрок смрти ван здравствене
установе, односо Дома здравља и издаје потвду о
смрти. Накнада за излазак на терен доктора је у
износу од 2.000,00 динара.
Последња тачка 21. седнице СО Пландиште
била су Одборничка питања.
Г.Р.

ДАНАС У ПЛАНДИШТУ САСТАНАК НА ТЕМУ „ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА“

КЉУЧ ЈЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ
У петак, 22. 06. 2018. године је у Пландишту,
у сали КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, на
иницијативу Покрајинског заштитника грађана омбудсмана и Координационог тима мреже „Живот
без насиља“, одржан заједнички састанак са
представницима поступајућих институција у
општини Пландиште.
Тема састанка је размена информација и
искустава Координациоог тима мреже „Живот без
насиља“ и представника поступајићих инстиуција у
општини Пландиште, Основног и Прекршајног
суда у Вршцу и Основног јавног тужилаштва у
Вршцу, представника све три основне школе са
територијие општине, представника Локалне самоуправе, Полиције и Дома здравља. Присутне
учеснике је на самом почетку поздравио председник општине Пландиште, Јовaн Репац.
Председник је поздрављајући присутне рeкао да
захваљује Омбудсману што је препознао општину и
иницирао састанак у општини Пландиште која је
једна од најстаријих, по демографској структури, у
Војводини и где сигурно треба да се утиче на свест
грађана како би се предупредили сви облици
насиља, посебно породично насиље. Председник је
такође рекао да је тема деликатна али да о њој не
сме да се ћути.
- Посебно похваљујем рад Центра за социјани
рад општине Пландиште и Полицијску станицу рекао је председник општине Пландиште.
Покрајински заштитник грађана - омбудсман,
проф.др. Зоран Павловић је на почетку састанка
говорио о Координационом тиму мреже „Живот без
насиља“ и рекао да тим треба да ради свуда у
Војводини и да су кренули од настарије општине
јер насиље не бира ни пол ни средину где се
дешава. Професор Павловић се залаже за рад и
активност на превенцији насиља, не само на
решавању последица. Покрајински заштитник
грађана сматра да је неопходно да се успостави
Локални омбудсман, на нивоу Регије.
Након тога, своја искуства у вези са насиљем

а пре свега са свим обицима физичког насиља,
говорили су и остали учесници састанка,
представнице Женске парламентарне мреже
Скупштине АП Војводине, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински завод за
социјалну заштиту, Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку
делатност, Покрајински секретаријат за социјалну
политику, демографију и равноправност полова и
Покрајински заштитник грађана – омбудсман са

сарадницама.
Након изнетих искуства свих поступајућих
институција са територије општине Пландиште и
судова и Тужилаштва из Вршца, учесници састанка
донелу су закључак да је кључ у сузбијању насиља,
превенција насиља, да би требало да се успостави
Локални омбудсман, да се ради на оснаживању
професионалаца који се баве насиљем и превенцијом насиља, да се у Центрима за социјални рад
повећа број запослених. Из Покрајинског завод за
социјалну заштиту предлажу да се у школе поново
уведу социјани радници.
Г.Р.
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НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ТАКМЧЕЊУ У ПЛЕСУ У ЈАГОДИНИ
ЗА ACRO DANCE SUPER STAR – ПЛАНДИШТЕ 7 ЗЛАТА
У ред најтрофејнијих такмичара који са
поносом проносе име општине Пландиште у
Србији и региону без сумње су такмичарке,
плесачице Студија „Аcro Dance-Super Star“ –
огранак Пландиште.

Девојчице које се не враћају ни са једног
такмичења без медаља, учење плеса са елементима
акробатике почеле су пре пуних 5 година. Нико
тада није могао ни да претпостави да ће младе
плесачице бити толико амбициозне и да се са
такмичења врате без медаља. И не само то, оне увек
„гађају“ прва места, евентуално друга или, ако су
почетнице, „опраштају“ себи и бронзу односно
треће место. Кажу, труд, вредан и марљив рад и
љубав коју гаје према плесу, не сме да прође
незапажено. Што се њих тиче, управо је тако било
и на последњем такмичењу у Јагодини, почетком
јуна, са којег су донеле прегршт медаља, 7 злата, 3
сребра, 3 бронзе и једно 4. место. Интернационално
такмичење у плесу у Јагодини одвијало се у два
дана а чланице Аcro Dance-Super Star – огранак
Пландиште такмичиле су се у више категорија, као
солисти, мала група и формације. На овом
такмичењу је учествовало око 2000 хиљаде плесача
међу којима су биле учеснице из Русије, Бугарске,
Црне Горе, Словачке, Мађарске и више градова из
целе Србије. Општину Пландиште су представљале
девојчице узраста од 5-12 година. Оне су се
такмичиле у категорији „Бебе група” и освојиле су
прво место, у категорији „Деца формација“
пландиштанске плесачице су такође заузеле су прво
место и обезбедиле пласман у гала вечери најбољих
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кореографија.
У соло категорији, Пландиште су
представљале шестогодишња Јања Микулић која је
заузела 1 место у категорији „Џез соло бебе“ док је
Емилија Секулић је у категорији „Опен соло деца“
заузела 4-то место. Марија Буљ која је од самог
почетка у плесној групи овог Студија и
препознатљива је судијама по успешним
наступима, у категорији “Модеран соло јуниори“
која је заузела 1. место. Такође трофејна плесачица
која се скоро никада не враћа без медаље са
такмичења, Сара Милошевић, у категорији
„Модеран соло деца“ заузела је 1. место и
пласирала се за наступ на Гала вечери, са најбољом
соло кореографијом за коју је освојила новчану
награду у износу од 100 еура.

- Велику захвалност дугујемо општини
Пландиште и председнику општине, Јовану Репцу
на несебичној подршци која нам је пружена и
обезбеђеном превозу за оба дана такмичења.
Пружена помоћ посебно је значила родитељима
који обезбеђују костиме и финансирају наступе и
одлазак на такмичење за своју децу, рекла
је Александра Иванов тренер и кореограф
у Студију „Аcro Dance-Super Star“ –
огранак Пландиште.
Девојцице
из
Пландишта
представљале су нашу земљу и на
недавно одржаном Светском првенству у
спортском и модерном плесу које у Пули
од 23.05. до 27.05.2018. Са овог
такмичења су донеле сребро за две
кореографије, једну су извеле Марија
Буљ и Бојана Бубуљ а једну, Ива
Јанковски. Из Плесног студија поручују
поручују да ће се и надаље трудити да
усавршавају и уче децу плесним
техникама, спортком духу и неговању
пријатељства.

ДАНИ РИБАРА-ПЛАНДИШТЕ 2018
ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ЈУНИОРЕ И ЗЛАТНИ КОТЛИЋ
Спортско удружење риболоваца “Смуђ“
Пландиште је од прошле године почело да
обележева Дане рибара који су ове године оджани
почетком јуна на „Багеру“ који су са пуно пажње у
последњих пар година интензивно уређивали и
сада представља омиљено место не само
риболоваца већ и многих других.
Ове године се
осим такмичења у
пецањау рибе на
пловак за јуниоре
до 15 година, први
пут одржало и
такмичење
у
кувању
рибље
чорбе
„Златни
колтић“ у организацији КОЦ-а
„Вук Караџић“
Пландиште.
Иако је тога дана
било облачно са
пљусковима, време
није
представљало препреку
ни за младе риболовце а још мање за куваре који су
се опробали у кувању рибље чорбе. За такмичење у
пецању рибе на пловак укупно је било пријављено
39 деце у две категорије, дечаци (35) и 4 девојчице
(4). Након истека времена за такмичење, судије,
Душан Месарош и Никола Бањанин су оценили
такмичаре. У категорији дечака, набољи су били:
Стефан Рамовић, Мирослав Јаћимовски и
Урош Леонтијевић. У категорији девојчица, прво

место је припало Ивани Јаћимовски, друго је
освојила Данијела Баруловски а треће, Лана
Димитријевић.
Медаље,
награде
и
захвалнице
првопласиранима и свим учесницима поделио
председник УСР "Смуђ" Пландиште Никола
Бањанин.
У такмичењу „Златни котлић –
Пландиште“ где су се најбољи кувари доказали у
кувању рибље чорбе, по оцени селектора, Милана

Богдановића из Банатског Карловца, најбољу
чорби је скувала екипа „Шогори“ из Јерменоваца
и кувар Лајош Барна. Друго место је припало
екипи „Тетка“ и куварици, Илони Берза, такође
из Јерменоваца док је трећепласирана била екипа
„Купиник-Београд“
предвођена
куварицом,
Весном Вујичић. Похвала за храброст да се

опробају у кувању рибље чорбе припада и
најмлађој екипи кувара - „Млади риболовци“ који
су се овога пута задовољили учешћем а победу
припремају на неком од наредних такмичења.
Екипа победник ће представљати општину
Пландиште на манифестацији "Златни котлић"
Војводине" која ће се, ове године почетком
септембра одржати у Темерину.
Медаљу и награду за 1. место уручио је
председник општине Пландиште, Јован Репац а за
2. и 3. место уручио је директор КОЦ-а "Вук
Караџић" Пландиште Мирослав Петровић.

Председник општине, Јован Репац,
заменик председника СО Пландиште, Владан
Младеновић и члан Општинског већа задужен за
туризам, Зоран Петровић пратили су комплену
манифестацију.
Г.Р.
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СПОРТСКИ СУСРЕТИ НАЈХУМАНИЈИХ

ПРЕЛАЗНИ ПЕХАР ЕКИПИ ПЛАНТЕКСА
У организацији Црвеног крста Пландиште у
суботу 9. јуна одржани су традиционални XIII
Спортски сусрети Добровољних давалаца крви.
Такмичења
најмасовније
спортске
манифестације у нашој општини, одвијала су се у
просторијама ОШ “Доситеј Обрадовић” Пландиште
у 4 дисциплине: шах, мали фудбал, пикадо и
надвлачење конопца. Учесници игара биле су
екипе: Дом “1.Октобар” Стари Лец, Општина
Пландиште, Спортски савез, Полицијска станица,
Ватрогасна јединица, “Плантекс”, МК “Панонски
гусари” и Црвени Крст Пландиште. Спортске
сусрете, у којима је учествовало стотинак
такмичара званично је отворио председник

општине Јован Репац.
Захваљујући
одличној
сарадњи
са
капитенима екипа, као и добром суђењу које је
било
поверено
Новаковић
Владимиру,
Стоилковски Милораду и Пуђа Милану
такмичења су се одвијала без икаквих проблема.
Током сусрета сви учесници су показали
такмичарски дух и нико се није љутио због
изгубљене игре.
Иако је ово такмичење пре свега за циљ
имало дружење проглашени су победници.

Ова несвакидашња спортска манифестација
организована је поводом 14. јуна Светског дана
добровољних давалаца крви и тим поводом
вишеструким даваоцима крви општине Пландиште
су пре почетка такмичења уручена признања која
додељује Црвени крст Србије за 20, 35 и 50 давање.
Поменута признања уручили су Председник
Општине Пландиште Јован Репац и Председница

ШАХ – Драган Стоилковски (Плантекс)
МАЛИ ФУДБАЛ – "Плантекс" – Пландиште
ПИКАДО – "Плантекс" – Пландиште
НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПЦА – Црвени крст Пландиште

У појединачној дисциплини - шаху
најуспешнији је био представник Плантекса,
Драган Стоилковски. Прво место у малом
фудбалу освојила је екипа Плантекса, док је и
трочлани женски састав наведене екипе био
најбољи у пикаду. Титула најбољег у надвлачењу
конопца други пут узастопно припала је екипи
Црвеног крста Пландиште. Са три освојена прва
места најуспешнија такмичарска екипа је Плантекс
којој је том приликом уручен велики прелазни
пехар.

Црвеног крста Ђурђевка Тафра.
puggia
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МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА АЛИБУНАР – ПЛАНДИШТЕ 2017/2018.

"СЛОГА" ШАМПИОН
Велики број неодиграних
утакмица, солидни терени и
доминација ФК "Слога" –
Маргита током читавог првенства
основне
су
карактеристике
Међуопштинске фудбалске лиге
Алибунар - Пландиште.
У
веома
узбудљивој
сезони, у трци у којој су до
претпоследњег кола чак три екипе
равноправно конкурисале за прво
место, прва кроз циљ прошла је
екипа
“Слоге”.
Шампионске
амбиције фудбалери из Маргите показали су још у
јесењем делу сезоне. Очигледно је екипа у
међувремену у потпуности сазрела а у прилог томе
иде чињеница да су у пролећном делу такмичења,
када је то било најпотребније играли најбоље.
Некадашњи члан II Јужнобанатске лиге данас је
добро организован клуб усмерен ка путу старе
славе. Велики успех али и обавеза за клуб који ове
године прославља јубилеј – 90 година постојања и
рада, мештане и све људе којима је “Слога”
прирасла срцу.
Други најбоље пласирани клуб са
територије општине Пландиште је Наша Крајина.
Свакако не би било незаслужено да су се и
Купиничани окитили шампионском титулом.
Фудбалери Младости из Велике Греде су
након нешто лошијег првог дела сезоне серијом
одличних резултата најуспешнија и једина
непоражена екипа пролећног такмичења али то је

било довољно да се заузме место иза водећег
двојца.
Симпатизери Гаја имају разлога за
задовољство. Екипа коју углавном сачињавају
момци из овог места је подмлађена и сигурно има
још простора за напредак.
(Не) очекиван бодовни салдо остварила је
екипе Граничара из Милчетићева.Чини се да је
амбиција овог клуба, бар пре почетка лиге, ипак
биле знатно веће.
ФК Солунац - Банатски Соколац углавном
је наступао под олимпијским геслом – важно је
учествовати.
Наредне сезоне лигу би поново могло да
сачињава чак 10 клубова. Ако из квантитета
произилази квалитет онда нас од јесени изнова
очекују добре фудбалске представе и још више
неизвесности у овом рангу такмичења.
puggia

МФЛ Алибунар – Пландиште 2017/2018.

ЗАВРШНА ТАБЕЛА

***БЛИЦ***БЛИЦ***БЛИЦ***БЛИЦ***БЛИЦ***БЛИЦ***БЛИЦ***БЛИЦ***БЛИЦ ***
Традиционално крајем маја, у организацији ФСО Пландиште, по девети пут заредом реализован је Турнир "Дан
младости – 2018." 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 чланови пландиштанске Слоге. Домаћин турнира био је ФК "Слога" из Пландишта.
*
Седми по реду, фестивал одбојке под називом Стреетволлеy "Вршац 2018." одржан је у суботу 9. јуна, у организацији
ОК "Јуниор 013". Овогодишње такмичење одвијало се у порти Саборне цркве, а програмом су била предвиђена надметања у мини
одбојци за дечаке и девојчице узраста од 8 до 18 година. У категорији 2005 годиште наше младе одбојкашице освојиле су друго
место док су се бронзаним медаљама окитиле најмлађе представнице клуба 2007 и 2008 годиште. У свим категоријама било је
укупно седам тимова и 120 учесница.
Овим резултатом најмлађе одбојкашице показују да су једна од најталентованијих генерација клуба.
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