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 Ове године је Национални савет мађарске националне заједнице у Србији припремио 

пригодне поклоне за првке који похађају наставу на мађаском језику у Јерменовцима, али и за 

прваке који су уписани у одељењу на српском језику. 

 На првом часу, нове школске године 2018/2019. у Одељењу 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Јерменовцима, Ана Марија Пинтер, 

одборница СО Пландиште, уручила је поклон пакете првацима 

који наставу похађају на мађарском језику и којих је ове године 

укупно 4. Пакети које су малишани добили садрже сав потребан 

прибор за прваке односно за све предмете које ове године имају, 

почет од свеске и оловке до темпере боја и ликовног блока. 

Прваке у Јерменовцима ће у наредне четири године да учити, у 

комбинованом одељењу, учитељ Јанош Чех. 

 Малишанима који су били уписани у одељење на српском 

језику пакети нису уручени јер су се у међувремену одселили. 

ОД НАЦИОНАЛНИОГ САВЕТА МАЂАСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА ПРВАКЕ У ЈЕРМЕНОВЦИМА 

 У понедељак, 03. септембра, звоно је 

означило почетак нове школске године. Као и 

сваке године, најузбуђенији су ђаци прваци. Ове 

године, Општинска управа Пладниште је  у 

буџету издвојила средства за пројекат Дар за 

прваке. Сваки првак је на поклон добио 

школску торбу и основни прибор. 

 У организацији Кабинета председника 

општине, поклоне је у основним школама на 

територији општине Пландиште уручио 

председник општине Пландиште, Јован Репац. У 

три основне школе на територији општине 

Пландиште укупно је у први разред пошло 68 

ђака, од чега је 37 девојчица и 31 дечак. Свим 

првацима председник општине пожелео је пуно 

успеха и лепих оцена, али  им је поручио да 

морају марљиво да уче и да слушају своје 

учитеље. 

Д А Р   З А   П Р В А К Е 

84. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСКОРО НОВИ СТАТУТ ОПШТИНЕ 
 

 Последњом, 84. седницом Општинског већа општине Пландиште која је на дневном реду 
имала 11 тачака, председавао је председник Општине, Јован Репац. После усвајања записника са 
83. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво утврђивали Предлог Одлуке о 
приступању доношењу Статута општине Пландиште. У вези са овом тачком је речено да на основу 
члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи Општина обавезује да свој 
Статут и друге опште акте усклади са овим законом. Општина је у обавези да предлог статута 
достави наделжном министарству најкасније шест месеци од ступања на снагу овог закона. 

наставак на стр. 2. 



С Т Р А Н А  2  

                   Након тога и већници су 
усвојили и Предлог Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. 
годину (други допунски буџет). Другим допунским 
буџетом је коригован буџет на виши ниво и он ће 
изности 605.020.312,00 динара. У оквиру ове 
Одлуке урађене су прерасподеле између 
апропријација, односно повећање - смањење оних 
апропријација где је недовољно или више 
опланирано средстава Одлуком у првом допунском 
буџету. На последњој седници Већа, већници су 
утврдили Предлог Одлуке о одређивању локације 
за одлагање инертног отпада. Овом Одлуком се 
одређују локације за одлагање инертног отпада на 
територији општине Пландиште за насељена места 
Пландиште, Хајдучица, Стари Лец, Барице, 
Јерменовци, Велики Гај, Купиник, Банатски 
Соколац, Милетићево и Дужине. Ове локације 
уређује и одржава ЈП „Полет“ Пландиште. У 
одлуци је дефинисан инертни отпад који 
представља отпад који потиче од грађевинске 
индустрије и отпад од рушења објеката (цигла, 
блокови, цреп, бетон, малтер, земља, песак, 
шљунак...). Одлуком је одређен и надзор над 

спровођењем, као и казнене одредбе. 
Чланови Општинског већа су на 84. 

седници утврдили Предлога Правилника о начину 
управљања дугом Општине Пландиште. У оквиру 
ове тачке је речено да ће у циљу транспарентног 
задуживања по најповољнијим условима набавка 
краткорочних и дугорочних зајмова бити вршена у 
складу са позитивним законским прописима. 
Утврђен је и Предлог Одлуке о финансирању 
капиталних инвестиционих расхода у 2018. години. 
Већници су разматрали и  Предлог Правилника о 
увођењу процедуре за плаћање рачуна у 
Општинској управи Општине Пландиште којим се 
уређује процедура за плаћање рачуна у Општинској 
управи општине Пландиште, којим се одређују 
лица, радње и рокови у поступку плаћања рачуна. 
Већници су на последњој седници Већа донели 
Решења о измени Решења о образовању Савета за 
безбедност саобраћаја Општине Пландиште. Након 
тога, разматран је и Финансијски извештај ЈП 
„Полет“ Пландиште за 2017. годину. 

Претпоследња и последња тачка били су 
захтеви и молбе грађана, удружења и других 
правних лица а након тога и текућа питања. 

наставак са стр. 1. 

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ 

ПРОСЛАВА МЕСНЕ И ХРАМОВНЕ СЛАВЕ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ 
  
 Жеља Гређана, већ дуже времна је да Месна и храмовна 
слава, Успење Пресвете Богородице - Велика Госпојина 
прерасте у прославу Великогоспојинских дана. Уз велики труд 
и залагање и ангажовање од „старог до младог“, ова Слава је 
управо тако и почела да се слави. И ове године, Гређани су 
своју Славили од петка, 24. августа до уторка, 28. августа. 

Прославу је започео Актив жена „Гређанка“, 
Великогоспојинским балом који се одржаво у сали Дома 
културе где је било око 200 гостију. Нада Милановић, 
председница Актива истиче да је посебно радовао долазак 
гостију из Словеније из места Шмартно при Литији са којима 
Ловачко друштво „Фазан“ из Греде већ 50 година има одличну 
сарадњу. Гости из Словеније су прихватили позив и само два 

дана касније су били и једна 
такмичарска екипа на Котлијади у Великој Греди, у кувању гулаша.  
 Другог Велокогоспојинског дана, у јутрањим сатима, на језеру УСР 
“Амур“ је одржано Такмичење у пецању удицом на пловак за пионире и 
сениоре. Након тога, у Великој Греди је одржан и Турнир у одбојци на песку. 
Трећег дана прославе Месне и храмовне славе у Великој Греди, двадестак 
котлића је на терену спортског центра Младост кувало најукуснији гулаш. На 
основу оцене жирија који већ пар година оцењује гулаше на Котлијади у 
Греди, ове године 1. место је припало је припало екипи „Неумиштиви“, 2. 
Екипи „Карапанџе“, 3. Место су заузели „Шакали“ а четврто „Тата и синови, 
сви из Велике Греде. Организатори Котлијаде, Актив жена „Гређанка“ 
наградили су и најмлађу екипу, „Трн у оку“ који су додатно мотивисани 
решили да у наредим годинама јуришају на прво место. Након тога је одржан 
Турнир у баскету, 3x3 a у вечерњим сатима је одржан концерт Ројал бенда и 
Стефана Драгића. 
 На сам дан Славе, преподне је одржана Литургије коју је служио 
протојереј Михајло Вукотић са свештеницима вршачког намесништва. 

Овогодишњи кумови славе, Јасмина и Драган Кеча, кумство су предали Вери и Андрашу Санто из 
Велике Греде. Већ традиционално, након Литургије којој су присутвовали председник општине, Јован 
Репац, заменик председника, Горан Доневски и заменик 
председника СО Пландиште, Владан Младеновић, у порти 
цркве у Великој Греди наступали су чланови КУД-а 
„Младост“ са певачком групом и  тамбураши “Стари 
знанци”. Спонтано су запевали и гости из Невесиња из Босне 
и Херцеговине који су први пут гостовали у Греди. 
 У поподневним сатима организован је Турнир у малом 
фудбалу за ветеране а након тога је КУД „Младост“ са 
гостима, КУД-овима из општине Пландиште и КУД-ом 
„Невесиње“ одржало целовечерњи концерт. 

Прослава је завршена концертом Мега Херц Бенда и 
Кристинe Радосављевић. 
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ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ОПШТИНЕ 

ПРОСЛАВА МЕСНЕ И ХРАМОВНЕ СЛАВЕ У ПЛАНДИШТУ 

 У општини Пландиште, четири насељена места у 

августу прослављају своје месне и храмовне славе. Пландише 

откако је саграђена православна црква, месну и храмовну 

славу прославља Светог Рафаила Банатског, 29. августа. Ове 

године, у организацији КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште, 

Слава се обележавала шест дана, почев од суботе 25.08. до 

четвртка, 30.08.2018. године. Прослава је почела Турниром у 

брзопотезном шаху и фудбалском утакмицом између ФК 

„Слога“ и ФК „Војводина 1928“ из Перлеза. Недеља, 26.08. је 

била богата догађајима после Међународног турнира у малом 

фудбалу за ветеране (тријагонал) одржан је, такође 

тријагонал, Турнир у малом фудбалу за млађе пионире а у 

вечерњим сатима и концерт КУД-а „Вук Караџић“ 

Пландиште са гостима, КУД-ом „Јасен“ из Великог Гаја и 

КУД-ом „Младост“ из Велике Греде. Програм је водио 

познати глумац, Миленко Павлов што је дало посебну чар 

концерту. И овога пута, сала биоскопа „Авала“ била је мала 

да прими све који се те вечери желели да буду на концерту 

пландиштанских фоклораша. 

 У понедељак, 28.08. у Пландишту је у вечерњим сатима 

одржано поетско вече под називом „Кад сам био гарав“, 

повећено песнику Мирославу Мики Антићу у извођењу 

позоришне трупе „Упалимо рефлекторе“. У уторак је у 

центру Планишта одржана ликовна колонија. 

 На сам дан Преподобног Рафаила Банатског, у месном 

храму одржана је Света Архијерејска Литургија коју је 

служио Његово Преосвештенство Епископ Банатски, 

господин Никанор са месним парохом протонамесником 

Недељком Јанковићем и свештеницима вршачког 

намесништва. Овогодишњи кумови Славе били су Стака и 

Зоран Колевски који су се побринули за богату трпезу 

послужења након Литургије која је била постављена испред 

Храма, за све вернике и остале госте. Нови кум Славе је 

Александар Станковић, родом из Старог Леца. Након 

Литургије, у порти храма пре почетка културно – уметничког 

програма Јован Репац, председник општине поздравио је све 

присутне и верницима и мештанима честитао Славу. У 

програму су учествовали Јовица Јашин, глумац Народног 

позоришта из Зрењанина, и КУД „Вук Караџић“ 

Пландиште. 

 У четвртак, 30. августа, у преподневним сатима у 

центру Пландишта 30 такмичарских екипа од којих су 2 биле 

из братске општине Дета у Румунији, кувале су гулаш. По 

оцени дегустатора, Милана Богдановића, кувара из 

Банатског Карловца, најбољи гулаш скувала је екипа 

„Сложни трактористи“ из Барица, друго место припало је 

екипи „Џоана“ а треће екипи „Генерација“ из Пландишта 

која је и прошле године кувала гулаш и освојила треће место. 

Сви награђени су добили Дипломе и награде - колтлиће које 

је уручио председник општине, Јован Репац заједно са 

директором КОЦ-а „Вук Караџић“, Мирославом 

Петровићем. Тога дан је у Пландишту одржан Мини етно 

сајам и Меморијани турнир у малом фудбалу „Предраг 

Јаћовић“. Овогодишња прослава завршена је концертом 

Милана Митровића, звезде Гранда, на тргу у Пландишту и 

великим ватрометом. 
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 На позив града Молдова Нова у Румунији, са 

којим је општина Пандиште конкурисала са једним 

пројектом на последњем кокурсу Програма 

ИНТЕРРЕГ ИПА Румунија - Република Србија, 

представници општине Пландиште су присус-

твовали прослави манифестације „Дани града 

Молдова Нова“. 

 По речима председника, Адриана 

Констатнина Тормe, због обележавања великог 

јубилеја, стогодишњице од уједеињења румнских 

земаља, ове године се у Модови Новој просла-

вљало три дана. Гости из Србоије, општине 

Голубац, Велико Градиште, Ковин, Бела Црква и 

Пландиште позване су да присуствују мани-

фестацији за све време трајања. 

 У вези са прославом Дана града који се уназад 17 година обележава за велики хришћански празник, 

Успење Пресвете Богородице - Велику Госпојину градоначлник је изјаво да се до 2006. године славила 

Света Варвара, заштитница рудара али пошто се рудник затворио преузели су Велику Госпојину за славу 

када редовно позивају госте, партнере на пројектима прекограничне сардње и сараднике у земљи. 

 У делегацији општине Пландиште, поред представника општине ове године су били директори 

основних школа, Сава Дивљаков, ОШ “Доситеј Обрадовић“, Вишња Манојловић, ОШ “Јован Стерија 

Поповић“ и Мирослав Маричић, ОШ “Јован Јовановић Змај“.  

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДАЊА 

ДАНИ ГРАДА МОЛДОВА НОВА У РУМУНИЈИ 

 На позив Савеза Срба у Румунији и 

потпредседника Савеза, Борка Јоргована, 

одбојкашка екипа Општине Пландиште је у 

суботу, 01.09.2018. године учествовала на 

Одбојкашком турниру у Соки, општина Банлок у 

Румунији. 

Позив екипи из Пландишта Савез је упутио 

због дружења и сарадње која већ постоји са 

житељима Соке, са жељом да се дружење настави 

и траје, рекао је Борко Јоргован. На овогодишњем 

Турниру укупно је учествовало 6 екипа, поред 

гостију из Србије, екипе Општине Пландиште, у 

суботу у Соки такмичили су се и екипе из 

Темишвара, Дињаша, Банлока и 2 екипе домаћина. 

Овога пута најбоља на Турниру била је 

гостујућа екипа из Пландишта која је у лепој и фер 

плеј игри заслужено, са пет победа освојила прво 

место. Најбољи играч Турнира био је Борислав 

Борисављевић из Пландишта тако да се са 

овогодишњег Турнира у Соки, одбојкашка екипа 

Општине Пландиште вратила се са два пехара. 

На Турниру у Соки одбојкаши из 

Пландишта учествују већ пар година и редовно се 

враћају са пехаром. По речима организатора, 

дружење са терена трајало је до краја дана. 

Домаћини већ договарају следећи сусрет, можда 

већ до краја септембра. 

НА ОДБОЈКАШКОМ ТУРНИРУ У РУМУНИЈИ 

ЕКИПА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ПРВА 
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 Центар Министарства одбране Панчево, обавештава заинтересована лица 

мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за 

добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске 

Србије. 

 Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 

30 година који испуњавају услове конкурса. Више информација могу добити на 

интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs или у Центру 

Министарства одбране Панчево, адреса Милоша Обреновића број 1, Панчево, где 

могу поднети и пријаву. 

 Заинтересовани кандидати пријаву могу поднети и у канцеларији Центра 

Министарства одбране Панчево у Вршцу, улица Светосавски трг број 10, сваког радног дана осим петка у 

времену од 09:00 до 13:00 часова, и у Пландишту, у згради Суда у општинској канцеларији број 3, на 

адреси Војводе Путника број 53, сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова. 

После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат одлази и један од 

три центра за обуку Војске Србије - Сомбор, Ваљево или Лесковац. 

Закон о војној, радној и материјалној обавези, прописију да служење војног рока траје шест месеци. 

Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама 

Војске Србије у статусу професионалног војника. 

 Комплетан текст јавног огласа можете погледати на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs. 

 

 ЦМО ПАНЧЕВО 

 

 Телефони за контакт: Панчево (013/319 - 759, 013/326 - 165), Вршац (013/839 - 694, 013/837 - 020) и 

Пландиште (013/861 - 350). 

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА 

РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ - ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

ИЗ РАДА АКТИВА ЖЕНА „БИСЕРИ” 
ПРОСЛАВА КРСНЕ СЛАВЕ 

АКТИВА 

Актив жена „Бисери“ је на дан 
Светог Рафаила Бнатског, у вечерњим 
сатим у присуству великог броја гостију из 
суседних општина са којима сарађују и 
представника Актива жена и Удруржења 
пензионера прославило своју Kрсну славу. 
Овогодишња кума Славе била је нова 
председница Актива, Славица Миљковић. 
На прослави Крсне славе Актива били су и 
представници општине Пландиште, Јован 
Репац, председник и Владан Младеновић, 
заменик председника СО Пландиште као и 
представници предузећа, установа и 
институција са којима Актив сарађује. Нова 
председница је поздравила све присутне и 
захвалила што су својим доласком 
подржали Актив и увеличали њихову Крсну 
славу. 

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА И ДРУГО МЕСТО НА 

ФЕСТИВАЛУ У ОВЧИ 
КУД “Николае Балческу“ из Барица је и ове године 

наступао на Фестивалу музике и фолклора Румуна у 
Војводини које се одржао у Овчи 24. и 25. августа. По 
одлуци жирија, Баричани су освојили друго место у 
категорији традиционалних игара. КУД „Николае 
Балческу“ је извео Игре из планинског дела  Баната у 
кореографији Каталина Војку из Дете у Румунији.  

Баричани су ове године, први пут наступали и на 
Балканском фестивалу фоклора у варни у Бугарској где су у 
конкуренцији десетак фоклорних ансамбала и културно 
умеетничких друштава осволији Златну плакету. 

КУД “Николае Балческу“ из Барица захваљује 
Општини Пландиште и председнику, Јовану Репцу који је 
подржао одлазак фоклораша на Балкански фестивал и 
обезбедио превоз. 

http://www.mod.gov.rs
http://www.mod.gov.rs
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На основу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока (''Службени гласник РС'', број 95/10), члана 135. ст. 4. и 

5. Закона о војној, радној и материјалној обавези (''Службени гласник РС'', број 88/09 и 95/10) и члана 3. Уредбе о 

начину и поступку добровољног служења војног рока (''Службени гласник РС'', број 7/11), Министарство одбране 

објављује 

Ј А В Н И   О Г Л А С 

за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем 

и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије 

 

1.   Право пријављивања кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слошаоце 

курса за резервне официре 
 На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и 

женског пола који у 2018. години навршавају од 19 до 30 година живота. 

 

Општи услови: 

- да је држављанин Републике Србије; 

- да није осуђен на казну малолетничког затвора или безусловно на казну затвора због кривичног дела (док 

казну не издржи или не буде пуштен на условни отпуст); 

- да се не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности; 

- да је здравствено способан за војну службу; 

- да није одслужио војни рок са оружјем и 

- да има место пребивалишта на територији Републике Србије. 

 

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове: 

- да има завршене основне академске студије односно основне струковне студије од значаја за Војску Србије; 

- да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и 

- да има позитивну безбедносну проверу. 

 

2. Подношење пријаве и потребна документација за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока 

са оружјем и кандидата за слушаоце курса за резервне официре Војске Србије 

 Пријаву кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. 

 Кандидат који има боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном 

представништву Републике Србије у иностранству. 

 Образац пријаве кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу. 

 

 Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац 

пријаве и приложи: 

 - фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и биографију. 

 

 Кандидат за слушаоца курса за резервне официре уз пријаву прилаже и следеће доказе: уговор са 

Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста и писану сагласност за безбедносну проверу 

за упућивање у посебне јединице Војске Србије. 

 

3. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за слушаоце курса за 

резервне официре у Војсци Србије 
 Утврђивање коначне ранг-листе кандидата врше регионални центри Министарства одбране, на основу 

предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и 

психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама. 

 

 Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара 

Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата на добровољно служење војног рока са оружјем у 

центре за обуку и Планом пријема слушаоца курса за резервне официре за одређени упутни рок. 

 

4. Закључивање уговора 
 Изабрани кандидати потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и 

обавезе, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока, услове живота и рада, 

новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока и накнаду трошкова у случају неоправданог 

прекида добровољног служења војног рока. 

 Све додатне информације могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту 

пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту 

Министарства одбране www.mod.gov.rs.      

 

 Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за 

слушаоце курса за резервне официре Војске Србије у 2018. години је стално отворен, а рангирање кандидата 

ће се вршити периодично, у складу са упутним роковима. 

http://www.mod.gov.rs
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Прошлог викенда, 1. и 2. септембра 

традиционално се и ове године одржала спортско-

туристичка манифестација „Дани рибара Јаношик - 

Јерменовци 2018.“ Ова манифестација је доживела 

35 годину како се без прекида, у континуитету 

одржава на каналу Дунав-Тиса-Дунав између 

Јаношика и Јеремноваца. 

Организатори су били КОЦ „Вук Караџић“ 

Пландиште, УСР „Шаран“ Јерменовци, УСР 

„Бабушка“ Јаношик, УСР „Смуђ“ Алибунар и УСР 

„Смуђ“ а под покровитељством општина Алибунар 

и Пландиште. 

 Првог дана манифестације одржана су 

Међуопштинска такмичења у лову рибе на пловак 

за пионире и сениорe. Пионира је укупно било 23. 

У конкуренцији дечака најуспешнији су били: 

Шћерба Мишо - Јаношик, Вук Цветићанин – 

Алибунар и Супек Давид  из Јаношика. У 

категорији девојчице пионири, науспешније су 

биле: Слађана Привратски – Јерменовци, Лана 

Димитријевић – Пландиште и Адријана Ђан из 

Алибунара. 
На овом такмичењу, у конкуренцији за 

сениоре, било је 21 такмичар. Најбољи у овој 

категорији били су: Мамојка Златко из Јаношика 

(945 гр), Димитријевић Горан из Пландишта 

(905гр) и Станислав Петраш из Јаношика (890 

гр). 

Другог дана манифестације у преподневним 

сатима одржано је Међународно екипно такмичење 

у лову рибе удицом на пловак за златну удицу. На 

овом такмичењу учествовале су 22 екипе са по три 

члана, из целе Србије. Ове године, најбоље 

пласиране биле су екипе: “Тиса“ Нови Бечеј, 

“Багремар“ Крагујевац и“Шаран“ из Вршца. 

Најбоље пласирани појединци за „Златну удицу“ су 

били: Шандоир Тапаи из Новог Бечеај (3,880 gr), 

Милан Секулић Нови Бечеј (2,205) и Узуновић 

Зоран из Сурчна (1,115gr). 
Ипак, најатрактивније такмичење било је 

такмичење у кувању рибље чорбе које је оджано у 

суботу. Своје умеће опробало и доказало 17 екипа. 

По одлуци стручног жирија, Милана Богдановића 

професионалног кувара из Банатског Карловца, 

најбољу чорбу су скувале екипе 1. “Марија и 

Трајан Николић“ из Барица, 2. „Лариса“ из 

Јерменоваца и 3.“АД Кооперација Локве“. 

Другог дана манифестације „Дани рибара“ 

на каналу Дунав-Тиса-Дунав су били функционери 

општине Пландиште и општине Алибунар са 

начелницом Јужнобанатског округа, Данијелом 

Лончар. 

35. ДАНИ РИБАРА ЈАНОШИК - ЈЕРМЕНОВЦИ 2018. 

НАЈ ЧОРБУ СКУВАЛИ БАРИЧАНИ 

СПОРТСКИ  КАЛЕНДАР СЕПТЕМБАР 
 
ФУДБАЛ 
 
Војвођанска лига – Исток 
22.09.2018. 16:00h 
Пландиште: Слога – Пролетер (Банатски Карловац) 

Друга ЈБПФ лига – Исток 
16.09.2018. 16:00h 

Хајдучица: Хајдучица – Виноградар (Гудурица) 
Маргита: Слога – Борац (Велико Средиште) 

30.09.2018. 15:30h 
Хајдучица: Хајдучица – Борац (Велико Средиште) 

Маргита: Слога – Партизан (Кајтасово) 



Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 13. септембар 2018. година VI, Двоброј 69/70. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

По неписаном правилу обележавање Месне 
и храмовне славе Свети Рафаило Банатски обилује 
спортским надметањима. 

У року од три дана одржано је чак 5 
такмичења у 3 различита гранска спорта а посебно 

задовољство можемо 
истаћи констатацијом да 
су учешће узеле млађе 
узрасне категорије, 
сениори и ветерани. На 
свим манифестацијама 
укупно је учествовало 
близу 200 такмичара а 
поред активних спортиста 
учествовали су и аматери-
рекреативци. 
Традиционалним турни-
ром у брзопотезном шаху, 
на којем је учествовало 
око двадесетак такмичара 
углавном из јужнобанат-
ског округа отпочела су 
тродневна надметања. 

Поподневни део био је резервисан за првенствену 
утакмицу Војвођанске лиге – "Исток" у којој су 
снаге одмерили пландиштанска Слога и Војводина 
1929 из Перлеза. У недељу је организован 
триагонал у малом фудбалу за дечаке и девојчице 

узраста до 10 година а част да се представе 
публици имали су чланови клубова из Банатског 
Карловца, Јаношика и Пландишта. Други 
такмичарски дан свакако је обележио и 
Међународни фудбалски турнир у категорији 
ветеран.  

V Меморијалним турниром у малом 
фудбалу "Предраг Јаћовић", који је постао саставни 
део спортских манифестација, завршен је спортски 
део програма. 

Поред локалних фудбалских и шаховског 
клуба угостили смо представнике из Вршца, Уљме, 
Алибунара, Банатског Карловца, Јаношика, Перлеза 
и посебно нам драге госте из Румуније - Анине 
односно Саваршина. 

Организациони одбор је у сарадњи са 
Спортским савезом општине Пландиште за сва 
такмичења обезбедио пригодне награде у виду 
захвалница, диплома, медаља, пехара и разних 
појединачних признања.          

           puggia 

СВ. РАФАИЛО БАНАТСКИ – 2018. 
обележила спортска такмичења 


