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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ПРОМОЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СУБВЕНЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Национална
служба
за
запошљавање, Филијала Вршац и општина
Пландиште организовале су презентацију
Јавних позива Националне службе,
односно, представиле активне мере
политике запошљавања у 2019. години.
Осим преставника организатора
презентацији су се у великом броју
одазвали представници јавног сектора,
малих и средњих предузећа и самосталних
трговинских радњи. У име Националне
службе за запошљавање, на презентацији
су била и два члана Управног одбора
Националне службе за запошљавање,
Дејан Пантелић и Дејан Пауновић. Присутне
је прво поздравила директорица Филиjале
Вршац, Наташа Вулић а након тога и
председник општине Пландиште, Јован Репац
који је захвалио свим присутнима који су се
одазвали позиву и присуствовали презентацији
јавних
позива
Националне
службе
за
запошљавање. Председник је говорио о опадању
броја становника у Пландишту о социјаном
стању становништва и истакао да сви
привредници, иако малобројни, редовно
измирују обавезе према држави и општини.
Општина Пландиште активно учествује у свим
програмима и мерама активне политике
Националне службе, удружује своја средства у
конкурисању за јавне радове.
Директорица Филијале Вршац, Наташа
Вулић је присутнима изнела податак о броју
лица на евиденцији Филијале од којих је 1092 на
евиденцији Испоставе у Пландишту. Број лица
са евиденције, последњих година има
тенденцију опадања. Тако је на крају 2018. било

1472 лица мање него 2017. године. Што се тиче
Пландишта, чак је 507 неквалификованих, док
их је са средњом стучном спремом (3. и 4.
степен) 525. Остали су високо образована лица
(60 лица). Највећи број лица на евиденцији
регистрован је у старосној доби од 30 до 49
година старости. Од свих регистрованих лица
38,45 % су без радног искуства.
На презентацији је речено да су току су
јавни позиви који се финансирају из
републичког буџета. Конкурси су отворени до
29.11.2019. године, односно до утрошка
средстава. Што се тиче Субвенција за
самозапошљавање, захтеве треба предати до 22.
априла 2019. а за Јавне радове до 29.03.2019.
године.
О
мерама
активне
политике
запошљавања говориле су Емануела Марина
Мохан и Слободанка Божин док је субвенције
Владе АПВ, односно Покрајнског секретаријата
за привреду и туризам, представила Невена
Живковић Штековић.

ЗАХВАЛНИЦА ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

У Дому Војске Републике Србије у Новом Саду одржан је састанак са темом - Анализа
послова планирања припрема за одбрану. Састанку су присуствовали: представници Министарства
одбране - Управе за обавезе одбране, представници Регионалног Центра Министарства одбране
Нови Сад, представници Центара Министарства одбране на територији АП Војводине, као и
одговорна и овлашћена лица из јединица локалне самоуправе, великих
техничких система и привредних друштава од значаја за одбрану земље.
Испред општине Пландиште састанку је присуствовао Зоран Брдар,
саветник за послове планирања одбране и послове везане за ванредне
ситуације у Општинској управи општине Пландиште.
На састанку је анализирана досадашња сарадња Регионалног Центра
Министарства одбране Нови Сад са субјектима планирања одбране из
њихове надлежнности, као и остварени резултати везани за послове
планирања одбране у протеклих пет година.
На крају састанка, субјектима планирања одбране који су у
протеклом периоду остварили најбоље резултате, Начелник Регионалног
Центра Министарства одбране Нови Сад пуковник Миодраг Надлачки и
Начелник Одељења за планирање припрема за одбрану Управе за обавезе
одбране пуковник Снежана Васић уручили су Захвалнице за остварену
сарадњу на пословима планирања одбране. У име општине Пландиште
Захвалницу је примио Зоран Брдар.
ЗБ

26. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕНА МРЕЖА ОСНОВНИХ ШКОЛА И ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Последња, 26. седница Скупштине општине
Пландиште
одржана
је15.03.2019.
године.
Седницом је председавао председник СО
Пландиште, Ендре Сабо који је на самом почетку
предложио допуну дневног реда са још 5 тачака.
Тако да су одборници размарали укупно 11 тачака
дневног реда.

Прво су усвојили оставку одборника Арпада
Ендреса и уместо њега потврдили манадат
одборнику Душану Везмару са коалиционе
изборне листе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ“ као припадник политичке странке
Српске напреде странке. Након тога одборници су
разматрали и једногласно усвојили Одлуку о мрежи
јавних основних школа са територије општине
Пландиште. У оквиру ове тачке речено је да мрежу
основних школа чине основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште са издвојеним одељењима
у Маргити, Јеремновцима, Барицама, Великом Гају
и Купинику, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика
Греда са издвојеним одељењем у Милетићеву и
ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица са
издвојеним одељењем у Старом Лецу. Одлука о
мрежи основних школа предложена је на основу
критеријума које је донела Влада Републике
Србије, водећи рачуна о броју ученика у
насељеним местима и о праву и доступности
образовања сваког детета. Након тога, одборници
су донели Одлуку и о мрежи јавних предшколских
установа на територији општине Пландиште.
Мрежу предшколских установа у општини
Пландиште чине: Прешколска установа „Срећно
детињство“ у Пландишту, објекат предшколске
установе у седишту, простори у основним школама
и о издвојеним одељењима школа и простор у
приватној својини. Одборници су изгласли и
Одлуку о образовању Стручне комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
а након тога и Одлуку о
организацији
Општинске
управе
општине
Пландиште. У вези са овом
тачком је речено да се у
Одлуци о организацији
Општинске управе општине
Пландиште у члану 44.
после
речи
„школску
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спрему“ бришу се речи „положен стручни испит за
рад у органима државне управе“. Донета је и
Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Пландиште за 2018.
годину.
Одборници су једногласно усвојили и
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини општине Пландиште за 2019. годину. Овим
Програмом обухваћене су парцеле предвиђене за
отуђење у 2019. години утврђује се рок за
покретање и спровођење поступка отуђења као и
поступак и начин давања у закуп грађевнског
земљишта. Након тога, усвојен је и Програм
коришћења средстава од наплата накнаде за
коришћење минералних сировина на подручју
општине Пландиште за 2019. годину. Овим
Програмом обухваћене су парцеле предвиђене за
отуђење у 2019. години утврђује се рок за
покретање и спровођење поступка отуђења као и
поступак и начин давања у закуп грађевнског
земљишта.
Након тога, једногласно је дата сагласности
на Извештај о раду Савета за здравље општине
Пландиште за период јануар – децембар 2018.
године. У оквиру ове тачке речено је да Савет за
здравље функционише као радно тело СО
Пландиште од новембра 2017. године са задатком
да заштити права пацијената у области заштите
права пацијената, у области јавног здраваља и да
обавља и друге послове и задатке у складу и на
начин одређен одредбама Статута општине
Пландиште, Пословникаа СО и Пословника о раду
Савета за здравље. У извештајном периоду није
било упућених приговора о повреди појединачних
права пацијената Савету за здравље.
На 26. Седници СО Пландиште, образовани
је Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште
и Савет за безбедност општине Пландиште а након
тога је разрешен један члан и именован нови члан
Школског одбора Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште. У оквиру одборничких
питања, постављено је питање изградње капеле у
Маргити и побољшања уличне расвете. На оба
питања одгворио је председник општине, Јован
Репац који је присутвовао седници СО Пландиште.
У вези са капелом је речено да се већ извесно време
чека сагласност ресорног министарства јер
земиште н којем би се капела градила није
општинско већ државно а у вези са расветом је
речено да МЗ треба једним дописом да обавести
Општину о местима где расвета треба да се ојача.

У БАРИЦАМА ОБНОВЉЕНА ТРАДИЦИЈА МАРЦИШОР
Фондација „Протпоп Траиан Опреа“ из
Вршца је мештанима Барица предложила да се од
ове године, сваког 1. марта у Барицама обележава
традиционални обичај под називом „Марцишор“.
Баричани су прихватили и са великим успехом први
пут организовали дешавање којим ће се убудуће
неговати
традиција
предака,
обележавање
„марцишора“, симболичног броша са црвеном и
белом уплетеном нити који симболизује растанак од
зиме и долазак пролећа а датира од давнина.
Координатор за реализацију овог догађаја, у име
Фондације, била је др Адриана Микша. Баричани
су, без искуства у организацији оваквих дешавања,
положили испит са највишом оценом јер је организација и реализација културног догађаја „Еxpozitia
martisorului stramosesc“ превазишла сва очекивања, како у посети тако и у одазиву позваних гостију.
Догађај је био осмишљен да се на штандовима, домаћини и гости преставе са изложбама традиционалних
ношњи и гастрономских специјалитета и да се поводом „марцишора“ изведе један културно уметнички
програм. Пре почетка програма, месни парох, протопоп Трајан Гилезан је благословио догађај. У
уметничком делу програма учествовали су КУД „Дукати“ из Маргите, рецитаори КУД-а „Luceafarul“
из Вршца, ученици гимазије „Борислав Петров Браца“ из Вршца, ученици средње економске школе
„Доситеј Обрадовић“ из Алибунара, ученици ОШ „3. Октобар“ из Локава, основне школе „Жарко
Зрењанин“ из Новог Села и група рецитатора, ученици школе из Барица. Богато опремљене штандове
имали су домаћини и гости из Месића, Војводинаца, Уздина, Локава, ученици гиманзије из Вршца и
Средње економске школе из Алибунара. У име организатора, у Барицама су били Данијел Радуц,
председник и Сорин Јанеш, потпредседник Фондације. У име Општине Пландиште којаје подржала
овај културни догађај, у Барицама су били председник општине и заменик, Јован Репац и Горан
Доневски и председник СО Пландичте и заменик, Ендре Сабо и Владан Младеновић. Позиву се
одазавао и Генерални конзул Румуније у Србији, Георге Дину.
О првом обележавању 1. марта у Барицама, позитивне утиске имали су не само домаћини већ и сви
остали што је сигурно добар мотив да Баричани и следеће године поново обележе овај празник пролећа,
можда и лепше и боље, онако како најбоље могу.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПРЕДСТАВИЛА ПОТЕНЦИЈАНЕ БАЊСКЕ ЛОКАЛИТЕТЕ

OПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ЈЕДАН ОД ЛОКАЛИТЕТА

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи
са Рударско-геолошким факултетом Универзитета у Београду и
стручним ауторским тимом са Архитектонског и Медицинског
факултета у Београду, представио је студије о развоју
балнеолошког потенцијала Војводине. Студијe развоја педесет
потенцијалних бањских локалитета на подручју Аутономне
покрајине Војводине израђенe су у складу са планом активности и
програмом рада Покрајинског секретаријата за привреду и
туризам за 2018. годину и представљају свеобухватну анализу
потенцијала природног лековитог фактора, која поред подземних
вода укључује и лековита блата, гас и климу. Сам предмет и обим
истраживања укључивао је мултидисциплинарни тим стручњака.
Студије развоја су резултат рада Рударско-геолошког факултета
Универзитета у Београду, који је носилац већине европских пројеката управо из ове области, заједно са
стручњацима Медициснког факултета, Архитектонског факултета Универзитета у Београду, те
стручњацима из области хемијских наука. Препознато је педесет потенцијалних локалитета у смислу
експлоатације природног лековитог фактора, односно инвестирања у развој бањског туризма у наредном
периоду. Студије представљају другу, детаљну фазу истраживања, којој је претходила фаза научне оцене
балнеолошког потенцијала на подручју АП Војводине. Овим истраживањима формирана је основа за
унапређење туристичих производа пре свега кроз инвестирање у природне лековите ресурсе са циљем
развоја туристичке понуде на одржив и савремен начин, тежећи светским и европским трендовима. Једна
од 50 општина са геотермалним ресурсима је и Општина Пландиште са потенцијалном бањском
локацијом Јерменовци. Свим перспективним локација на територији покрајине уручене су Студије на
основу којих даље могу да раде све оно за шта се као општине или градови буду определили. На уручењу
Студије, покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић је рекао да је ово историјски
подухват за будуће генерације. Студије би требало да доведу не само нове инвестиције, кроз јавноприватно партнерство, већ и повећање броја ноћења, посета, као и потрошње новог туристичког таласа,
али и до запошљавања, смањења трговинског дефицита.
- Определили смо се за модел гринфилд инвестиција у бањском и здравственом туризму. На
локалним самоуправама је да определе модел улагања - рекао је Секретар Ђоковић.
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РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ НИЖИХ РАЗРЕДА О ПРАВИЛНОМ ДРЖАЊУ ТЕЛА

ДЕЦА НЕМАЈУ ДОВОЉНО ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

У Пландишту одржана презентација резултата
превентивних прегледа деце која су урађена крајем прошле
године захваљујући општини Пландиште која је обезбедила
финансијска средства да се деци школског узраста од 1-3.
разреда из све три основне школе обаве бесплатни превентивни
прегледи дисбаланса постуларног статуса кинематичком
методом (преглед кичме). Данас су директорима школа предати
извештаји које ће они уручити родитељима деце која су урадила
превентивне прегледе, односно мерења кичме. Иначе, прегледи
су рађени на узорку 120 деце узраста од 1-3 разреда. На
даншњем састанку су
НЕАКТИВНОСТ УТИЧЕ
присуствовали
и
НА ДИЈАБЕТЕС И ГОЈАЗНОСТ функционери
- Радили смо један европски пројекат и општине Пландиште, председник, Јован Репац, заменик
сада, након завршетка, као одрживост, екипа председника, Горан Доневски и председник СО Пландиште,
која је реализовала пројекат понудила је Ендре Сабо. О резултатима превентивног прегледа кичме,
локалним самоуправама у Војводини да се и у
говорио је проф.др Дејан Мадић, професор на Факултету спорта
њиховим срединама ради снимање кичме.
Један број друштвено одговорних општина и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду.
међу којим је и општина Пландиште, је Презентацији је присуствовало више од трећине родитеља деце
прихватила да за родитеље и децу, ниже којима је рађен превентивни преглед.
школског узраста уради превентивне прегледе О резултатима урађених мерења која су рађена захваљујући
кичме, односно, како је њихово држање тела. једном европском пројекту у чијој реализацији је учествовао и
Урадили смо извештаје за сваког родитеља тим професора, где је коришћена најсавременија опрема за 3Д
деце којим су рађена мерења. Деца су физички мониторинг која иначе не остоји у Србији, професор Мадић је
недовољно активна што се одразило за рекао да су слични као и код остале деце којима су урађени исти
мускулатуру, на држање тела а неактивност
може да утиче на гојазност и појаву прегледи. Деца нису болесна али је уочен велики синдром
дијабетеса код деце. Родитељи могу да физичке неактивости. Такође је рекао да свака деформација која
помогну својој деци, заједичким вежбањем или је уочена, није трајна, може да се коригује и доведе у правилно
шетњом. На жалост, наша деца се не крећу стање. У вези са посебном методом која је примењена за мерење
ни у руралној ни у урбаној средини, што је кичме рекао је она детектује и најмање поремећаје од нормалног
много опасно, рекао је професор Мадић.
држања тела деце.
О значају веће
физичке активости како код деце тако и одрасли, председник
општине Пландиште, Јован Репац је рекао да се надам се да ће
овај сусрет са родитељима и професором помоћи родитељима
јер је презентација интерактивна. Председник је такође рекао да
се нада да ће то утицати на родитеље да своју децу уче да треба
да имају што више физичке активности, да буду у природи како
би се здраво и правилно развијала.
Присутни родитељи су се укључили у разговор и
постављали бројна питања у вези на тему правилног држања
тела и веће физичке активности.
Р.Г.

ИНВАЛИДИ РАДА ПЛАНДИШТЕ УСПЕШНО ЗАПОЧЕЛИ ГОДИНУ
Ових дана Општинскаорганизација инвалида рада Пландиште успешно је одржала Редовну
годишњу скупштину коју су одржали у заједничким просторијама Удружења пензионера општине
Пландиште. Скупштини је присуствовао, у име Локалне самуправе, Владан Младеновић, заменик
председника СО Пландиште који је пре почетка рада поздравио све присутне и пожелео срећан рад
истакнувши да се редовно одазива њиховим позивима и да је присутан скоро на свим њиховим
активностима. На дневном реду Скупштине били су Извештај о раду за 2018. и Финансијски извештај за
прошлу годину као и предлози Програма рада и Финансијскг плана за 2019.годину. Све извештаје
поднела је Председница Општинске организације инвалида рада , Славица Цветићанин која је чланове
Скупштине упознала и са првим активностима у овој години. Све тачке дневног реда, присутни чланови
су једногласно усвојили. Инвалиди рада општине Пландиште су и ове године конкурисали за средства која
додељује Општина Пландиште цивилним друштвима за редовне годишње активности или за реализацију
пројекта. Такође, члановима је пренела утиске и
закључке са састанка у Пландишту са Зораном
Ђорђевићем, министром за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Министар је предложио
да се Општинској организацији комплетно реновира и
опреми простор за рад који би требало да обезбеди
Општина.
Након седнице Скупштине, првавећа активност
јесте дугогодишња хуманитарна акција прикупљања
одеће за кориснике Дома за душевно оболела лица
Дома „1.октобар“ у Старом Лецу а након тога и
сакупљање ускршњих јаја за кориснике.
СТРАНА 4

НОВЧАНА ПОМОЋ ЈОШ ЗА 7 СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ
ФАКУЛТЕТА
Општина је ове године расписала Конкурса за доделу новчане помоћи
студентима из општине Пландиште који су у школској 2018/2019. уписали прву годину
факултета а нису конкурисали за средства на првом конкурсу који је објављен прошле
године. Ових дана су студенти потписали уговоре о добијању помоћи. Подсећамо да су
услове конкурса испунили Атила Липтак из Хајдучице, студент Факултета спорта и
физичког васпитања у Новом Саду, Стефан Марић из Старог Леца, студент
Пољопривредног факултета у Новом Саду, Зорана Радуловић Иванић из Купиника,
студент Високе техничке школе струковних студија Зрењанин, Александар Ковач из Старог Леца,
студент Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија Београд, Александра
Батиновић из Пландишта, студент Високе здравствене школе струковних студија Београд, Вук
Нешковић из Банатског Соколца, студент Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија
Београд и Атила Форго из Јерменоваца, студент Високе техничке школе струковних студија Нови Сад.

НА ОПШТИНСКОЈ СМОТРИ РЕЦИТАТОРА
УКУПНО 57 ТАКМИЧАРА
Општинска смотра рецитатора ове године је одржана
под слоганом „Песниче народа мог“, као и ранијих
година, у организацији Народне библиотеке
Пландиште и КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште. Овога
пута ово такмичење је окупило укупно 57 рецитора,
ученика из све три основне школе са територије
општине.
Од тога, у категорији од 1-4. разреда било је 29
такмичара, од 5- 6. је било 13 такмичара и најстарији
узраст, од 7-8. разреда је било 15 такмичара. Према
одлуци жирија који је радио у саставу: Славица
Чалић, проф.српског језика, Сариа Драчан, проф, раз.наставе и Биљана Јуначков, за такмичење на
Зонској смотри која се одржава 22.03.2019. године у Ковину,
пласирало се 6 ученика: Калина Јакшић, ученица 1. разреда
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, Михајло Тодић,
ученик 3. разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште,
Анђела Спремо, ученица 4. разреда ОШ „Јован Стерија
Поповић“ из Велике Греде, Елена Ђурђев, ученица 5. разреда
ОШ „Јован Стерија Поповић“ из Велике Греде, Сара
Милошевић, ученица 5. разреда ОШ „Доситеј Обрадовић“
Пандиште и Јелена Попадић, ученица 8. разреда ОШ
„Доситеј Обрадовић“ Пландиште. Након Зонске смоте,
рецитаторе који буду успели да се изборе за пласман очекује
Покрајинска смотра рецитатора која ће се одржати у Сечњу.

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ У ПЛАНДИШТУ
У бившој згради Комбината Агробанат, сада Тренинг
Центар за обуку Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије у Пландишту, одржан је Радни састанак за
поверенике комесаријата Јужнобанатског, Средњебанатског и
Севернобанатског округа. Поред представника Комесаријата за
избеглице и миграције састанку је присуствовао и заменик
председника општине Пландиште Горан Доневски. На
састанку којим је председавао помоћник Комесара за избеглице
и миграције Иван Гергинов и координатор за Јужни Банат
Љиљана
Ракић,
координатор за Средњи Банат и Северни Банат и
правна и финансијска служба. Разговарало се о
актуелним темама Комесаријата као што су
регионални стамбени програм, о имплеметацији,
проблемима имплементације и о плановима за наредни
период, о буџетским срествима, Локалним акционим
плановима и о стамбеним и другим потребама за
избеглице.
СТРАНА 5

ПЛАСМАНИ НАКОН ОПШТИНСКИХ ТАКМИЧЕЊА

Ових дана, у све три школе са територије општине Пландиште увелико се одржавају Општинска
такмичења. Oсновна школа „Доситеј Обрадовић“ Пландиште била је домаћин Општинских такмичења из:
МАТЕМАТИКЕ (02.03.2019.), Страних језика – енглески (23.02.2019.), италијнски и руски (24.02.2019.).
Одржане су и Књижевна олимпијада (03.03.2019.), такмичење из мађарског (16.032019.) и српског језика
(17.03.2019.). Ученици су рангирани према пропозицијама ресорног министарства, у складу је са
пласманом на даљи ниво такмичења.
МАТЕМАТИКА: III разред (нема даљег пласмана јер није предвиђено) a пласман ученика је
следећи: 1. Анастасија Радуловић - Велика Греда, 2. Алекса Митровић – Пландиште и 3. Жељана
Младеновски – Пландиште. Такмичење и пласман за IV разред: 1 Јаков Радека – Пландиште, 2. Тодор
Росић – Пландиште и 3. Ксенија Рокнић и Тара Симоновски – Пландиште. На такмичењу из страних
језика ниједан од ученика се није пласирао на следећи ниво такмичења.
На Књижевној олимпијади најуспешнији су били, у VII разреду: 1. Божидар Недимовић
Клипа – Пландиште и Милица Спремо – Велика Греда. У категорији VIII разреда, најбоље пласирани
су: Марија Буљ – Пландиште, 2. Милица Везмар – Велика Греда и 3. Адријана Пасула – Маргита. На
такмичењу из Познавања мађарског језика најуспешнији су били: 1. Ендре Тури Барта – Јерменовци, 2.
Чила Барна – Јерменовци и 3. Виола Мориц – Јерменовци. На Општинском такмичењу из српског
језика пласман за, све из школе - Пландиште.
У ОШ „Ј.С. Поповић“ у Великој Греди одржана су Општинска такмичења из Физике, Биологије и
Историје. На такмичењу из Физике није било пласираних ученика на следећи ниво такмичења. Из
Биологије, најбоље пласирани су били, у VII разреду: 1 Недимовић Клипа Божидар – Пландиште, 2.
Ђурђевић Вељко – Велика Греда и 3. Спремо Милица – Велика Греда. У категорији VIII разреда,
најуспешнији су били: 1. Аврамовић Стеван – Пландиште, 2. Матијевић Вукашин – Велика Греда
Окружно такмичење остварили су Сара Девић и Анђела Мркела, ученице 5. разреда – Велика Греда,
Тина Пантић, ученица 6. разреда – Пландиште, Божидар Недимовић Клипа, ученик 7. разреда –
Пландиште и Марија Буљ, Марија Куневски и Кристина Мирковић ученице 8. разреда Велика Греда
и 3. Куневски Марија - Пландиште. Окружно такмичење ће се одржати 14. априла 2019. године у
Падина.
На Општинском такмичењу из историје, пласман на Окружно постигли су, у V разреду,
Александар Недимовић Клипа – Пландиште и у VII разреду, Божидар Недимовић Клипа - Пландиште.
Окружно такмичење ће се одржати 7. априла 2019. године у Панчеву.
И Општинско такмичење из одбојке одржано је у Великој Греди 27.02.2019. године. У даљи ранг
такмичења пласирала се женска екипа Велике Греде и мушка екипа Хајдучице. Окружно такмичење из
одбојке се одржало 15.03.2019. године у Панчеву а екипе из општине Пландиште нису се пласирале на
даље такмичење.
У Хајдучици су одржана Општинска такмичења из Хемије и Географије. Из Хемије, у категорији 7.
разреда најбољи пласман су имали: 1. Граовац Марија, из Пландишта (83 поена), 2. Нешковић Јелена,
из Хајдучице (58) и 3. Освалд Анђела, из Велике Греде (53). У категорији 8. разреда најупешнији су
биле: 1. Тинтор Даница (29) 2. Куневски Марија (27) и 3. Јанковски Ива (22), све из Пландишта.
На такмичењу из Географије, за ученике 7. разреда, најбоље пласиране су: 1. Анђела Џодан (75), 2.
Милица Спремо (71), ученице из Велике Греде и 3. Уна Гилезан (49) из Пландишта. У категорији 8.
разреда, најбоље пласирани су: 1. Мила Гламочлија (72), из Пландишта, 2. Милица Везмар (70) и
Вукашин Матијевић (64), обоје из Велике Греде.
КАРАТИСТИ НА ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ И ШКОЛСКОМ ПРВЕНСТВУ СРБИЈЕ

14 МЕДАЉА ЗА ПЛАНДИШТЕ

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, Јовановић Јелена и Јовановић Невена су
наступиле дана 09.03.2019. године - субота на Школском првенству Србије у Панчеву, ово такмичење је
одржано у организацији Савеза за школски спорт Србије и карате федерације Србије. У конкуренцији
преко 240 основних и средњих школа и преко 350 такмичара који су представљали своје школе и
такмичили се у карате спорту, Јелена и Невена су оствариле врло запажене наступе у изузетно јакој
конкуренцији. Полетарци, пионири и наде карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште, наступили су
10.03.2019. године на ПРВЕНСТВУ ВОЈВОДИНЕ у Инђији и том приликом освојили 14 медаља. Златне
медаље освојили су: Везмар Вања у категорији женских нада Е класа, Михалков Владимир у категорији
мушких нада Е класа, Мајкић Тамара у категорији пионирки Ц класа. Сребрне медаље освојили су:
Ангеловски Тамара у категорији женских нада Е класа, Мајкић Тамара у категорији пионирки апсолутна
класа, Цветићанин Огњен у категорији мушких пионира Д и апсолутна класа, Бекић Марија у категорији
полетарки Д класа, ката тим у категорији пионирки у саставу (Мајкић Тамара, Рокнић Ксенија, Ивановски
Анабела). Бронзане медаље освојили су: Томић Љиљана у категорији пионирке Е класа, Рокнић Ксенија
у категорији пионирке Ц и апсолутна класа,
Радека Јаков у категорији пионира Е класа,
Русић Стефан у категорији пионира Е класа.
Након
завршетка
овог
такмичења,
настављају се интензивне припреме за
предстојеће ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ у
категорији полетараца, пионира и нада, док
такмичаре у категорији кадета, јуниора и
сениора очекује велики међународни турнир
„Златни Појас“ који се одржава у Чачку, као
и предстојећи Купови Војводине и Србије.
Мајкић Зоран

СТРАНА 6

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ „ЗЕЦ“ МАРГИТА

110 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА И РАДА

Ловачка секција „Зец“ из Маргите ових дана
је прославила велики јубилеј, 110 година од
оснивања и рада. Поносни су маргитски ловци на
овај јубилеј јер, како кажу, не може баш пуно
секција да се похвали са овако дугим стажом. По
речима председника Секције, Михаја Микше,
чланови Секције су се брижно припремали за
прославу троцифреног рођендана који свакако нису
могли да обележе без помоћи пријатеља.
На прослави Јубилеја у госте су позвали
представнике свих секција Ловачког удружења
„Брзава“. Како доликуе, овим поводом, за ловачке
заслуге једном броју ловаца су уручене награде.
Плакете Ловачког удружења „Брзава“ добили су
чланови Ловачке секције „Зец“ Маргита: Далибор
Томаш, Јон Корња, Љубе
Богдановски, Жарко Момир
и Дору Корња.
Бронзану
плакету
Ловачког савеза Србије добили
су: Миодраг Маслар, Бранко
Радичанин, Милан Мијаиловић, Мирослав Марчек,
Мудрић Милан и Александар
Фохт.
Сребрне
плакете
Ловачког савеза Србије добили
су: Михај Микша, Антон
Томаш,
Влатко
Цепера,
Милорад
Жупунски
и
Бранко Дрљача док је Златну плакету добио
Зоран Јовановић. Поводом добијања највећег
признања у ловству у Србији, Зоран Јовановић је
рекао да је добијање било ког ордена у било којој
области значајно и свакоме је драго и част да, на
име неког минулог рада и поштовања, заслужи
такав орден.
- Добио сам Златни орден Ловачког савеза
Србије, највише одликовање које се може добити у

ловству и захваљујем се Ловачкој секцији „Зец“ и
Удружењу ловаца „Брзава“ што су ме предложили.
За мене је то велика част с' обзиром да се бавим
професионално ловом, у задњих 10 година а
интензивно 40 година. Сигурно да је то круна неког
хобија, мени сада и професије. Ловац сам постао
сасвим случајно. С' обзиром да су сви моји другари
били ловци, позвали су ме да једном изађем са
њима у лов и то је био крај. До сада сам променио
две секције, Секцију у Великом Гају и сад, у
задњих 10-15 година у Маргити. За ово време сам
заволео лов и постао сам ловни фанатик. Десет
година се бавим професионално ловом. Тако да је
лов, донекле, постао мој живот. Лов сам схаватао
мало шире него други, додуше, имао сам

могућности, ја сам кроз лов обишао пола света. Био
сам ловац туриста, сада сам стручни сарадник. Што
се трофеја тиче, имам их пуно јер сам имао прилике
да у лову одстрелим све што се може одстрелити
осим медведа, рекао је Јовановић.
Награде је уручио председник Ловачког
удружења „Брзава“, Ненад Стевановић.
У име овог и свих наредних јубилеја, добар
поглед свим ловцима!

Удружење спортских риболоваца "Смуђ" Пландиште

ОТВАРАЊЕ НОВЕ СЕЗОНЕ РИБОЛОВА НА БАГЕРУ

Удружење спортских риболоваца “Смуђ” из Пландишта већ неколико година заредом, на посебан
начин обележи отварање и затварање риболовне сезоне за текућу календарску годину. У међуврмену,
вредни риболовци не само да се старају о рибњаку, популарно званом Багер, о броју мањих и великих
риба већ и о чистоћи и изгледу самог Багера. Захваљујући томе, Багер је постао једно примамљиво место
које посећују како породице тако и шетачи и рекреативци.
Ове године, поводом отварања риболовачке сезоне УСР “Смуђ” Пландиште је организовао
такмичење у лову амура и шарана дубинском методом за сениоре. Такмичење се одржало у суботу, 16.
марта. Укупно је било пријављено 9 екипа из
Вршца, Барица, Локава, Панчева и Пландишта.
Овога пута, највише спортске и риболовачке
среће је имала екипа Ц.Т. “Инкогнито” из
Пландишта која је имала улов. Остале екипе
очекују да ће више среће имати на следећем
такмичењу.
Председник
пландиштанских
риболоваца, Никола Бањанин је изјавио да ће
новац од котизације такмичарских екипа бити
утрошен за порибњавање Багера. Иначе, из
Удружења поручују да је и за ову годину
планирана богата ловна сезона.
СТРАНА 7

XI ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА И ЗАБОРАВЉЕНИХ АСОВА
У Пландишту је почетком календарске године настављена
традиција одржавања турнира у малом фудбалу. Традиционални "XI
Турнир ветерана и заборављених асова" је постао део ланца
турнира у организацији Фудбалског савеза општине Пландиште.
Солидно попуњене трибине и присуство преко 60 бивших
играча, мајстора игре на "петопарцу" наговештавали су лепу
спортску приредбу.
На XI традиционалном турниру ветерана, који је био позивног
карактера, учешће је узело 6 екипа: Анина (Анина), Саваршин
(Саваршин), Росоман (Росоман), Железничар (Вршац), Наша
Крајина (Купиник) и Спортски савез Пландиште.
Квалитет игре је био на завидном нивоу првенствено из разлога
што су тимови врло озбиљно схватили ово такмичење. То је само још
један доказ да је мали фудбал спорт којим се може бавити свако и у
коме премоћ доносе брза, атрактивна и интелигентна игра.
Победник Турнира је екипа Спортски савез Пландиште,
друго место заузела је Наша Крајина а трећепласирани су гости из
Румуније – Саваршин.
За најбољег играча проглашен је Влатко Делов док је најбољи
голман Владан Младеновић. Најуспешнијим екипама и
појединцима пехаре и признања у трајно власништво уручили су у име организатора председник ФСО
Пландиште Милорад Стоилковски и председник општине Пландиште Јован Репац.
- Користим ову прилику да се пре свега захвалим учесницима, судијама, спонзорима и посебно
Општини Пландиште као и свима који су на било који начин омогућили и помогли да по једанаести пут
реализујем своју идеју. Искрено се надам да ћемо и у будућности наставити добру сарадњу. Већ шесту
годину заредом учешћем екипа из Румуније односно петим доласком екипе из Македоније турнир је
прерастао оквире нашег региона, а већ
наредне би могао бити богатији и за једну
екипу из Турске - истакао је председник
ФСО Пландиште.
Након званичног дела уследило је
неизбежно "треће полувреме". Уз добар
залогај, пиће и музику стари асови радо су
се присећали дана када се фудбал углавном
играо из задовољства.
У периоду када нема пуно спортских
дешавања овај турнир представља право
освежење за све поклонике спорта а
нарочито љубитеље најважније споредне
ствари на свету.
puggia

СПОРТСКИ

КАЛЕНДАР МАРТ/АПРИЛ

ФУДБАЛ
Војвођанска лига - Исток

06.04.2019. 16:00h
20.04.2019. 16:00h
27.04.2019. 16:00h

Пландиште: Слога – ЖАК (Кикинда)
Пландиште: Слога – БАК (Бела Црква)
Пландиште: Слога – Крајина (Крајишник)

Друга ЈБПФ лига – Исток

**БЛИЦ***БЛИЦ**
У складу са календаром школскоспортских такмичења у уторак и
среду 26/27.03.2019. године у
Ковину ће се одржати Окружно
првенство у кошарци за Основне
школе. Општину Пландиште у
обе категорије представљаће ОШ
"Доситеј Обрадовић".

*
ФСО Пландиште у сарадњи са
Удружењем фудбалских судија и
инструктора врши упис полазника у
школу за фудбалске судије за оба
пола. Сви заинтересовани (16-26
ОДБОЈКА
година) могу се пријавити Фудбалском савезу општине Пландиште, ул.
Кадетско првенство Војводине
30.03.2019. 17:00h
Пландиште: Пландиште – Одбојка 013 (Панчево) Војводе Путника 58/2, или путем
телефона 013/862-338 и 062/208-952.
07.04.2019. 16:00h
07.04.2019. 16:00h
21.04.2019. 16:30h
21.04.2019. 16:30h

Маргита: Слога – Борац (Врачев Гај)
Хајдучица: Хајдучица – Ратар (Крушчица)
Маргита: Слога – Добрица (Добрица)
Хајдучица: Хајдучица – Борац (Врачев Гај)
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Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија Маслина Д.О.О. - Земун

