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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ПРВИ ПУТ У ПЛАНДИШТУ

ПОЧЕО СА РАДОМ ТУРИСТИЧКИ ИНФО ЦЕНТАР

Зaхваљујући Влади АП Војводине и
Секретаријату за привреду и туризам, Општина
Пландиште је добила финансијска средстава у
износу од 450 хиљада динара за отварање првог
Туристичког инфо центра чији ће задатак,
између осталог бити промоцоција туристичких
потенцијала Општине Пландиште. КОЦ „Вук
Караџић“ Пландиште је у општини задужен за
промоцију туризма и туристичких потенцијала и
у задњих годину дана интензивно ради да што
више подржи све индивидуалне произвођаче
аутохтоних производа и сувенира и тако
промовише традицију ових простора. На
званичном отварању Туристичког инфо центра,
у име Покрајинског секретаријата за привреду и
туризам је био помоћник покрајинског
секретара, Сергеј Тамаш као и сви
функционери општине, председник и заменик
председника Оштине, Јован Репац и Горан
Доневски, председник СО Пландиште, Ендре
Сабо и начелница Општинске управе,
Александра Одавић Мак, запослени и остале
званице.

Подршку отварању Туристичког инфо
центра дали су сви они који се баве
производњом сувенира, вина и поврћем које се
ређе виђа на овим просторима а које КОЦ
подржава и чије производе промовише на свим
сајмовима и експозицијама на којима наступа.
Сергеј Тамаш, поздрављајући све
присутне рекао је да је отварања Туристичког
инфо центра заиста значајно и важно како за
Локалну самоуправу за даљу промоцију туризма
општине Пландиште и овог дела Баната и
Пландишта, као потенцијалне дестинације када
говоримо о туристичким потенцијалима саме
АП Војводине. Пројекат је подржан по конкурсу
за Локалне самоуправе а вредност пројекта је
450.000,00 динара. Сергеј Тамаш је такође рекао
да у Секретаријату очекују од јесени да се опет
распише конкурс. - Верујем да ћемо и у даљем
периоду наставити овакву врсту сарадње, када
- Надам се и надаље овако једној врсној
сарадњи која је свеприсутна када говоримо о
Секретаријату за привреду и туризам, о
општини Пландиште и Покрајинској Влади,
наравно и о Културном центру који је у делу
туризма директно инволвиран и укључен у
сарадњу са ресорним секретаријатима и
Туристичком организацијом Војводине. Постоји
потенцијал, а ми сви смо промотери онога што
следи, амбасадори испред својих институција,
испред активности којима се бавимо и надам се
да ћемо у заједничком задатку истрајати и
успети, рекао је Сергеј Тамаш, помоћник
покрајинског секретара за привреду и туризам.

говоримо о сарадњи Секретаријата, промоције и
презентације туризма, туристичких потенцијала
и саме Локалне самоуправе Пландиште. Истакао
бих, такође и врсну сарадњу и када говоримо о
досадашњим резултатима нашег Секретаријата
и конкурсима и јавним позивима из области
манифестационог туризма. Оно што јесте
заиста препознато и значајно за само
Пландиште је низ манифестација које се
одржавају, нешто што је традиција ових
простора. Оно што је препознато у програму
развоја туризма,односно у Војвођанској
стратегији
развоја
туризма,
кључног
стратешког документа који је у септембру
2018. усвојен у Скупштини јесте Пландиште
као потенцијал за развој руралног туризма.
Потенцијали леже и на развоју ловног туризма
и риболова – рекао је Сергеј Тамаш.
наставак на стр. 2.

105. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ВЕЋНИЦИ УСВОЈИЛИ ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Последњом, 105. седницом Општинског
већа председавао је председник oпштине
Пландиште, Јован Репац, на самом почетку је
предложио допуну са једном тачком.
После усвајања записника са последње три
седнице Општинског већа Општине Пландиште
већници су прво разматрати и утврђивати Предлог
Одлуке о месним заједницама на територији
Општини Пландиште. Уоквиру ове тачке је речено
да се том Одлуком уређује правни статус месне
заједнице, укидање или промена подручја месне
заједнице, распуштање савета месне заједнице,
права и дужности, број чланова савета, финасирање
и друга питања од значаја за рад и функционисање
месне заједнице. Након тога разматран је Предлог
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
Општине Пландиште за 2019. годину (Први
допунски буџет). У оквиру ове тачке речено је да се
буџет коригује са 591.158.212 динара на
633.310.000 динара.
За Предлог Одлуке о накнадама за
коришћење Јавних површина на територији
Општине Пландиште речено је да је била на јавној
расправи и да за то време није стигао ниједан
коментар. Накнаде за коришћење јавне површине
су: накнада за коришћење простора на јавној
површини, наканада за коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и потребе
других лица и накнада за коришћење јавне
површине за извођење грађевинских радова и
изградњу. Одборници су одлучивали и о Предлогу
Одлуке о престанку важења Одлуке о накнади за
заштиту и унапређивање животне средине,
Предлогу Одлуке о престанку важења Одлуке о
одређивању висине закупнине за коришћење
Јавних површина и осталог земљишта у јавној
својини за постављање привремених објеката,
Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
коефицијентима за обрачун и исплату плата
запослених у Општинеској управи општине
Пландиште, Предлог о измени Одлуке о општим
правилима кућног реда у стамбеним и стамбено –

пословним зградама на територији Општине
Пландиште која је предложена ради усклађивања са
одрдбама Закона о становању и одржавању зграда.
Одлука детаљно прописује начин и поступак
обављања привредне делатности у стамбеној
згради, односно стамбено-пословној згради, као и
мере које морају да се спроведу. Након тога,
већници су усвојили Предлог Одлуке о погребним
делатностима којом се прописују услови иначин
обављања погребне делатности. Усвојена је Одлука
о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних
основних
школа
на
територији
општине
Пландиште која се мења у члану 3, ставу 2. и гласи:
2 у Основној школи „Јован Јовановић Змај“
Хајдучица обавља се образовање одраслих у
посебним одељењима и образовање иваспитање
ученика са сметњама у развоју и инвлидитетом у
оквиру посебног одељења од 1. до 8. разреда.“
Након тога већници су разматрали и
усвојили Извештаје о раду и финансијске извештаје
за 2018. годину: МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице,
МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ
Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ
Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ
Стари Лец и МЗ Хајдучица.
На 105. седници Општинског већа општине
Пландиште усвојен је Предлог Програма
унапређења социјалне заштите у Општини
Пландиште за 2019. годину. Програмом су
утврђене следеће приоритетне групе: стара лица,
особе са инвалидитетом, деца и млади, породице,
сиромашни и незапослени и Роми. Већници су
усвојили Извештај о раду Интерресорне комисије
за процену потребе за додатном образовном,
здравственом и социјалном подршком детету,
ученику и одраслом за 2018. годину и Предлог
Решења о одобравању исплате новчаних награда
најбољим студентима са територије Општине
Пландиште.
У оквиру текућих питања питано је да ли
постоји могућност да се у Пландишту поставе 3
аутобуска стајалишта.
Г.Р.

наставак са стр. 1. У свом даљем обраћању, Тамаш је рекао да је Секретаријат за привреду и туризам
уз помоћ Покрајинске владе урадио озбиљна истраживања а након тога и студију за
33 општине у Војводини о њиховом балнеолошким потенцијалима. Општина Пландиште је препозната као
балнеолошки потенцијал. Студије су, поред Рударско геолошког факултета радили и Архитектонски,
Медицински и Саобраћајни факултет. Научна студија ће
финансијски битно олакшати Локалној самоуправи да изађе
пред потенцијалног стратешког партнера.
Председник општине Пландиште, Јован Репац је
на отварању Туристичког инфо центра говорио о потреби
смештајних капацитета у општини и потреби удуживања
заинтересованих становника да се покрене једна етно
кухиња. А за то, нема бољег начина од Инфо центра.
Домаћин овог туристичког догађаја, Мирослав
Петровић, директор КОЦ-а „Вук Караџић“ Пландиште је
изразио задовољство да коначно у Пландишту постоји
место где сви туристи могу да се обрате за помоћ и
информације о томе шта могу да обиђу, да им запослени
покажу знаменитости општине Пландиште.
СТРАНА 2

ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ БЕСПОВРАТНА СРЕДСТАВА ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

ПОТПИСАН УГОВОР О ФИНАСИРАЊУ

По основу Конкурса, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
Општини Пландиште доделио бесповратна средстава за уклаљање дивљих депонија са пољопривредног
земљишта. Уговор о финасирању ове активности, и у име општине Пландиште је потписао председник
општине, Јован Репац.
Средства су добијена на основу Конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих
депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на
територији АП Војводине у 2019. години. Према Уговору о финасирању, предмет суфинансирања јесу
трошкови уклањања (примарна сепарација или други третман отпада на месту дивље депоније ради
максималног искоришћавања комуналног отпада, утовар, транспорт и одлагање односно адекватно
збрињавање на регистрованим депонијама, као и вршење надзора над уклањањем дивљих депонија)
комуналног, неопасног, инертног отпада с дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у
државној својини. Општина Пландиште се обавезује да ће у циљу реализације ове активности предмета
извршити уклањање комуналног, неопасног, инертног отпада са дивљих депонија формираних на
пољопривредном земљишту у државној својини. Овога пута дивља депонија је у Велика Греда. Уклањање
дивље депоније подразумева утовар, транспорт и одлагање, депоновање отпада.
Општина Пландиште је дужна да обезбеди да отпад буде одложен на депонију у Пландиште којом
управља ЈП "Полет" Пландиште предузеће за област управљања отпадом за територију општине
Пландиште. Рок за реализацију активости из уговора је 31.10.2019. године.
Укупан износ средстава који за реализацију уклањања дивље депоније заједнички обезбеђују
Покрајински секретаријат и Општина Пландиште износи до 1.000.000,00 динара, од чега Секретаријат
обезбеђује 50,00%, и Општина Пландиште, такође 50% средстава.
Г.Р.

КВИЗ „ШТА ЗНАШ О ЗДРАВЉУ”
ПОБЕДНИК ТАКМИЧЕЊА - ЕКИПА ИЗ
ХАЈДУЧИЦЕ

Поводом 7. априла „Светског дана здравља“, Црвени
крст Пландиште је и ове године организовао
традиционални Квиз „Шта знаш о здрављу“. Теме
такмичења биле су: Раст и развој адолесцената; Развојно
психолошки
проблеми
адолесцената;
Исхрана
адолесцената; Кожа у адолесценцији; Лична хигијена
адолесцената и знање о Црвеном крсту.
Квиз је реализован у све три основне школе и у овом такмичењу укупно је учествовало 11 екипа,
односно 33 ученика 6. и 7. разреда. По завршетку школских такмичења, 09. априла је одржано општинско
такмичење на којем је победила екипа из ОШ „Јован
Јовановић Змај” Хајдучица, у саставу: Јелена Нешковић,
Дијана Ђуга и Сара Николовски.
За све учеснике општинског такмичења Црвени крст
Пландиште је обезбедио награде у виду помоћне батерије за
мобилни телефон. Победничка екипа је 10. априла била на
покрајинској смотри знања, која је одржана у амфитеатру
спортско пословног центра Војводине „СПЕНС“ у Новом
Саду.
мир

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
МОГУЋЕ ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ ТАКСИ И ПОРЕЗА

Општинскa управa општине Пландиште пружа још једну услугу грађанима. Грађани сада могу
путем платних картица, на пулту Услужног центра Општинске управе општине Пландиште Пландиште да
плате све административне таксе (локлане и републичке), накнаде, порез на имовину и остале обавезе по
основу локланих јавих прихода. Ова услуга је могућа захваљујући Канцеларији за информационе
технологије и електронску управу, која је обезбедила да се у Општинској управи општине Пландиште
поставе три ПОС терминала и тиме омогућила корисницима услуга (грађанима) да административне и
друге таксе, накнаде и порез на имовину плате електронски. Електронско плаћање доступно је свим
платним картицама (DinaCard, VISA, MasterCard) без обзира на банку издаваоца.
Успостављање плаћања такси на шалтеру-пулту путем платних картица доприноси начелу
делотворности и економичности поступака, а у циљу успостављања професионалне и модерне управе као
сервиса грађана. Е -плаћањем странка избегава одлазак до поште/банке и чекање у редовима, и на тај
начин јој се омогућава да ефикасније оствари своја права.
Подсећамо да на шалтерима Услужног центра оптине Пландиште, путем платних картица, грађани
могу брже и лакше да плате таксе, порезе и све врсте накнада.
Г.Р.
СТРАНА 3

ПРЕДАВАЊЕ О ХУМАНИМ ПАПИЛОМА
ВИРУСИМА

ХПВ ИНФЕКЦИЈЕ
УЗРОЧНИЦИ ОЗБИЉНИХ БОЛЕСТИ

Изузетно лепа сарадња Дома за ученике у
Вршцу и Црвеног крста Пландиште, која траје већ
пуних три године, настављена је и у 2019. години.
После више различитих предавања која су држали
млади волонтери Црвеног крста Пландиште,
одржано је још једно едукативно вече, а тема је била
„Хумани папилома вируси“. Ова тема је први пут реализована у оквиру едукација које врши Црвени крст
Пландиште, а разлог зашто је одабрана је утицај Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић
Батут“ који истиче значај превенције обољења изазваних хуманим папилома вирусима, јер ХПВ
инфекције могу довести до озбиљних здравствених проблема као што су карцином код оба пола.
Предавање и разговор на поменуту тему је 10. априла 2019. године одржао др Немања Тасевски стручни сарадник и волонтер Црвеног крста Пландиште. Број младих који је присуствовао предавању је
преко двадесет, а мањи је од броја на претходним предавањима из разлога што се ради о недовољно
познатој теми.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ У ДОМУ ЗДРАВЉА ПЛАНДИШТЕ

Поводом Светско дана здравља, Дом
здравља „1. Октобар“ Пландиште и Друштво за
борбу против шећерне болести општине
Пландиште одазвали су се великој акцији
Министарства здравља Републике Србије и
организовали су бесплатне превентивне прегледе
крвног притиска, ниво шећера у крви и ЕКГ
прегледа. У недељу, 7. априла, у Дом здравља у
Пландишту
је
обављено
40
бесплатних
превентивних прегледа. За ЕКГ прегледе помагале
су ученице Средње медицинске школе у Вршцу,
Анастасија Тот и Милица Дудуковић.

Дежурни лекар за ЕКГ преглед и мерење
крвног притиска била је др Адриана Микша.
Доторка је регистровала да је од броја прегледаних,
15 лица су хронични болесници, углавном
дијабетичари. Остали су дошли да обаве
превентивне прегледе. У највећем броју, била су то
лица на границама дозвољених параметара што се
ових контролних прегледа тиче. Код једног броја
дијабетичара констатовано је да је потребна
корекција терапије јер је чест случај да се они не
придржавају препорученог режима исхране и
долази до раста ниво шећера у крви. Током ове
акције, имали смо један случај новоткривеног
дијабетеса - рекла је др Адриана Микша.
Вера Миланов, председница Друштва за
борву
против
шећерне
болести
општине
Пландиште је поводом акције бесплатних прегледа
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рекла да је задовољна акцијом и да је одазив био
доста добар. Она је радила контролу шећера у крви
и по потреби, давала савете. Ми апелујемо да је
здравље највеће богатство људи и да га треба
чувати. рекла је Вера Миланов. Иначе, Дрштво за
борбу против
шећерне
болести
општине
Пландиште годишње организује 3 акције мерења
шећера у крви на отвореном, једном испред Дома
здравља и две акције у центру Пландишта и то увек
поводом датума који су важни за оболеле од ове
болести. За Дане инвалида у априлу и у новембру,
поводом обележавања Месеца борбе против
шећерне болести, дијабетеса. Иначе, бесплатно
мерење шећера у крви раде током целе године, у
свим насељеним местима. Ту су обухваћена сва
удуржења и организације које траже њихову
помоћ. И на терену вршимо контролу шећера у
крви, мерење крвног притиска и предавања са
саветима. Акценат се углавном ставља на
превенцији дијабетеса, говоримо о значају физичке
активности и исхрани и сталној контроли шећера.
Код новооткривених дијабетичара, едукујемо да
раде профил јер једино тако могу да контролишу
ниво шећера у крви и да организују своју правилну
исхрану. Граница нивоа шећера је од 6,3-7 а све
испод или изнад овога је хипо гликемија или хипер
гликемија - рекла је Вера Миланов.
Г.Р.

ИЗ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ

КАРАВАН ДЕЧИЈЕ РАДИОНИЦЕ У КУПИНИКУ И ВЕЛИКОМ ГАЈУ

Дечија радионица „Машта може свашта“ стара колико и сама
Библиотека у Пландишту сваке године са пуно енергије и
ентузијазма приступа свим задацима из програма и рада за ту
годину. И ову годину су започели истим интензитетом и темпом који
је наслеђен од претходних генерација које се могу похвалити
бројним песничким остварењима и збиркама објављених песама.
Ових дана, поводом „Дана дечије књижевности“ у оквиру програма
„Дечија крила“, каравaн дечије радионице је посетио ученике школа
у Великом Гају и Купинику. У Вликом Гају су их дочекали
малишани са учитељицама Анкицом Гламочлија, Зорицом Росић
и васпитачицом Тањом Стоиковски.
Чланови Дечије радионице су овога пута промовисали рад Радионице и рад Народне библиотеке
Пландиште и представили песнички опус завичајног песника, Ђуре Кнежевића, родом из Купиника,
некадашњег учитеља у општини Пландиште, данас професора др социологије у Новом Саду. Иначе,
Народна Библиотека Пландиште изузетно пуно пажње полаже на
Завичајни фонд и брижно чува и сакупља свако штиво и папир које
би га обогатило.
У школи у Купинику, госте из Народне библиотеке Пландиште
дочекали су ученици и учитељица Дара Божидарев. И у овој школи,
програм је био исти, с тим да су ученици из Купиника посебно били
поносни на песника који је њихов „земљак“.
Дечија радионица „Машта може свашта“ основана је пре
двадесетак година на иницијативу библиотекара Марије Шипка
Попадић која и данас са пуно љубави и стрпљења ради са најмађим
члановима Библиотеке.
Г.Р.

КОНКУРС

за пријем ученика гимназија у други и трећи разред Војне гимназије
У школској 2019/2020 години извршиће се пријем кандидата оба пола из других гимназија у други разред
Војне гимназије (20 кандидата) и у трећи разред Војне гимназије (10 кандидата).

УСЛОВИ

КОНКУРСА

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса
Општи услови:
Да су држављани Републике Србије;
Да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска комисија;
Да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању од 6 (шест)
месеци, или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана затворска мера.
Посебни услови:
Да у свим разредима школовања из владања имају најмању оцену 4 (врло добар);
Да су током школовања у основној школи постигли најмање врло добар просечан општи успех;
Да из математике током школовања имају најмање оцену 4 (врло добар).
За упис у други разред:
Да су рођени 2003. године или касније и
Да су завршили прво полугодиште првог разреда, односно први разред гиманзије, и при том постигли
врло добар просечан општи успех школовања.
За упис у трећи разред:
Да су рођени 2002. године или касније и
Да су завршили први разред гимназије и прво полугодиште другог разреда, односно други разред
гиманзије, и при том постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања.

Више информација о самом конкурсу, кандидати могу добити на званичној e-mail адреси Министарства
одбране www.mod.gov.rs и на број телефона Војне гимназије: 011/3603-972.
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НЕМОЈТЕ СПАЉИВАТИ БИЉНЕ ОСТАТКЕ!

Сачувајмо земљиште за будуће генерације

Паљењем се развијају високе температуре,
чиме се површински слој земљишта претвара у
пепео и прашину, коју односе ветрови и спирају
кише, тако да нестаје слој најважнији за доношење
рода у наредним годинама.
Паљењем се убијају сви живи организми
земљишта (кишне глисте, микроорганизми) који
имају незаменљиву улогу у исхрани биљака
преводећи биљна хранива из ђубрива у облике
приступачне биљкама, врше разлагање органских
материја земљишта. Паљење нема ни једну
корисну сврху, већ само иде на штету пољопривредним произвођачима.
ЗАОРАВАЊЕМ се побољшава водни режим
земљишта, па та земљишта садрже у време јесењег
– зимског орања и до 2,5 % више влаге од оних на
којима стрњика није заорана.
Заоравање је мера борбе против корова, тако
што се на тај начин провоцира ницање семена
корова који се лако униште даљом обрадом.
Заоравањем се враћа земљишту један део
оног што је из њега изнето приносом, најважнија
биљна хранива (азот, фосфор, калијум), органска
материја, што представља вид слабијег ђубрења
земљишта. Лакша је основна обрада земљишта, јер
се мање стврдне, па је и знатно мањи утрошак
горива.
Спаљивање стрних усева, смећа и биљних
остатака је забрањено Законом о заштити од
пожара (члан 50). Лице које је изазвало пожар
дужно је да ватрогасно - спасилачкој јединици
надокнади трошкове интервенције, у складу с
посебним прописом. Новчаном казном у износу
од 10.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице а правно лице од 300.000 до
1.000.000 динара.
Уколико се утврди да је на пољопривредном
газдинству вршено спаљивање жетвених остатака,
газдинство губи право на подстицајна средства у
пољопривреди, у периоду од две године.
СПАЉИВАЊЕМ БИЉНИХ ОСТАТАКА
ЧЕСТО ДОЛАЗИ ДО НЕКОНТРОЛИСАНИХ
ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ,
КОЈИ НАНОСЕ ВЕЛИКЕ МАТЕРИЈАЛНЕ
ШТЕТЕ И СТРАДАЊЕ ЉУДИ
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АКТИВНОСТИ

Канцеларија за
младе општине
Пландиште је у
оквиру својих
активности почетком
априла месеца, поделила
комплете од 5 флајера
ученицима осмих разреда у
основним школама на територији општине Пладиште.
„Надамо се да ће „осмаци“
путем флајерa упознати себе
и свет занимања, „путеве образовања“, одабрати
занимање и донети одлуку о својој животној
каријери“ - рекао је Драгослав Аврамовић, координатор Канцеларије за младе општине Пландиште.

AКТУЕЛНО
УКИДАЊЕ ПЕЧАТА-КОНТАКТ ЦЕНТАР
Ступањем на снагу измене Закона о
привредним друштвима укида се коришћење печата
за привредне субјекте. Закон је ван снаге ставио
одредбе чак 10 закона и 107 подзаконских аката у
којима се помиње печат. Ни једна институција банка
или организација више нема право да захтева печат
привредним друштвима или предузетницима.
Печат више није потребан код пријема поште,
издавања
различитих
потврда,
попуњавања
образаца, подношења захтева и сл. Привредна
друштва и предузетници који су се основали после
1. октобра 2018. године не морају да израђују печат,
док постојећи могу постепено да их избаце из
употребе.
За више информација погледајте званични
сајт Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу www.ite.gov.rs.

УНИЈА ЖЕНА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

БАЗАР ПРЕД УСКРС

У организацији Уније жена Српске напредне странке Пландиште,
уочи Ускршњих празника у Пландишту је по трећи пут организована
културна манфестација „Ускршњи базар“. Организатор је желео да се
окупе представници свих удружења и мaлих привредника са територије
општине Пландиште, да изложе своје производе и тако упознају
посетиоце са својим радом. Ускршњи базар имао је и етно карактер јер
су били изложени и традиционални специјалитети, слани и слатки
колачи који се спремају за празник. На овогодишњем Базару су своје
штандове имали, поред организатора, Актив жена „Гређанка“ из
Велике Греде, Актив жена „Бисери“ из Пландништа, Актив жена из
Барица, Актив жена „Око“ из Хајдучице, Удружење „Аскурђела
бела пчела“ из Великог Гаја и Љиља Демше, сувенире и магнете.
Један кутак Базара одређен је био и за мале приватнике који се баве
лековитим тинктурама и биљем (Момир Ћалић) и производњом меда
(Весна Младеновски). Посетиоци Базара могли да се упознају са радом
масера – рефлексологије стопала, (Жељко Цеснак). На Базару се чула и
лепа писана реч. Поезија се читала су језицима који су у службеној
употреби у општини Пландиште, Александра Нистор (српски), Зорана
Петровић (македонски), Маргита Смиљковски (мађарски), Ана
Хрутка (словачки) и Марија Тапалага (румунски) и Миленко
Босанкић, песник из Великог Гаја. У улози домаћина вечери била
је Вера Селаковић која је говорила о обичајима Ускрса.
Г.Р.

КАРАТИСТИ НАСТУПИЛИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ

ЗЛАТНИ ПОЈАС - ЧАЧАК

Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште,
наступили су 13.04.2019. године на међународном турниру
„Златни појас“ у Чачаку, који се ове године одржава
традиционално 48 пут, и на коме је учешће узело 24 земље.
Турнир је изузетне снаге обзиром да га репрезентације користе
као последњу проверу пред сениорско првенство Балкана које је
по календару задњег викенда априла. На овом изузетно јаком
турниру такмичари карате клуба у категорији кадета, јуниора,
млађих сениора и сениора остварили су изузетан резултат
освојивши бронзано одличје.
Бронзану медаљу освојио је: Ката ти кадеткиња и
јуниорки у саставу (Јовановић Јелена, Гроздановски Тамара и
Јовановић Невена).
Након завршетка овог такмичења, настављају се интензивне припреме за предстојећи Куп Војводине
и Србије који очекују такмичаре карате клуба у категорији кадета, јуниора, мл. сениора и сениора.
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран

ОБАВЕШТЕЊЕ

СПРОВОДИ СЕ СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА

У периоду од 15.04.2019. – 30.04.2019. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН ПЛУС” д.о.о Београд
вршиће СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Пландиште. Први третман вршиће се
у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији Општине
Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела општине као и канализациони систем,
односно шахтови (580 комада), Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и
Хајдучица, депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима. Систематска дератизација у
количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним местима општине. За сузбијање користи се биоцидни
препарат на бази (Бродифакума) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација
Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом.
Све информације могу се добити на брojеве телефона: 064/8121-142; 062/8098620.
Г.Р.
СТРАНА 7

ОДРЖАНЕ ОПШТИНСКА СМОТРА ДЕЧИЈЕГ СТВАРАЛАШТВА И СМОТРА ФОКЛОРНИХ
ТРАДИЦИЈА

УСПЕШАН НАСТУП ОПШТИНСКИХ ДРУШТАВА

У организацији Културно образовног
центра „Вук Караџић“ Пландиште, у Пландишту је
успешно одржана Општинска смотра дечијег
фоклорног и музичког стваралаштва и Општинска
смотра фоклорних традиција и ансамбала. Смотре
су одржана у два дана, 5. и 6. априла. Као и ранијих
година и ове године су наступала скоро сва
културно уметничка друштва из општине
Пландиште, КУД „Вук Караџић“ Пландиште,
„Младост“ Велика Греда, КУД „Дукати“
Маргита, КУД „Јасен“ Велики Гај и КУД
„Братство“ из Хајдучице и у ревијалном делу,
Марио Цеснак из Пландишта, инстриментални
солиста на кларинету и Тамбурашки оркестар
Стари знанци из Велике Греде. Такмичарски су
наступали КУД „Вук Караџић“, припремни
ансамбл са кореографијом, „Игре из Шумадије“,
Женска певачка група КУД-а „Младост“ из Велике
Греде и КУД „Братство“ из Хајдучицe фоклорна
група са Традиционалним словачким играма,
кореографијом „Тукли су се момци“.

Сва остала културно уметничкка друштва
наступала су ревијално са по једном или више
кореографија. Била је ово прилика да се промовише
и први пут наступи пред препуном салом када и
Рекреативна група КУД-а „Вук Караџић“
Пландиште са играма из Шумадије. За свој труд и
добро изведену кореографију, ова група је добила
велики аплауз подршке и симпатију публике.
Тамбурашки оркестар „Стари знанци“ из
Велике Греде наступали су прве такмичарске
вечери, ревијално у више блокова са по две три
песме. Ревијално су наступале и плесачице плесне
групе Acro dance „Super star“ Пландиште, иначе
трофејне плесачице које се ни са једног ткмичења
не враћају без медаље и пехара. Смотру је званично
отворио председник општине, Јован Репац. И
овога пута се смотра одржала у препуној сали
биоскопа „Авала“ када се тражила карта више. Ни
овога пута нису изостајали велики аплаузи подршке
којима је публика даривала своје фаворите али су,

ипак, највећи утисак и симпатије оставиле играчке
групе најмлађих. Посећеност Смотре и бројност
посетилаца је добило посебне похвале од
селектора. О пласману на Зонску смотру која ће се
одржати у Панчеву, одлучиће селектори, Петар
Павлов, музиколог и Драган Мићић, кореограф
након што буду завршене остале општинске смотре

у Регији. Незванично, селектори су ипак дали
назнаку да су сви такмичари из званичног дела
успели да обезбеде пласман за даље такмичење.
Програм је водио Јовица Јашин, првак Народног
позоришта „Тоша Јовановић“ у Зрењанину.
Директор КОЦ-а, Мирослав Петровић је свим
учесницима уручио захвалнице за учешће на
Смотри.
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