Билтен Општине Пландиште
Двоброј 90/91 година VII 23. мај 2019.
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
ВАЊА УДОВИЧИЋ, МИНИСТАР ОМЛАДИНЕ И СПОРТА У ПЛАНДИШТУ

СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ И 40 ЛОПТИ ЗА ШКОЛУ У ПЛАНДИШТУ

Mинистар омладине и спорта у Влади
Републике Србије, Вања Удовичић званично је
посетио општину Пландиште. У пратњи
домаћина, председника општине, Јована Репца
и осталих функционера Општине, заменика,
Горана Доневског, председника и заменика СО
Пландиште, Ендре Сабоа и Владана
Младеновића и секретара Спортског савеза
општине, Милана Пуђе, министар је посетио
ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште и
детаљно разгледао Фискултурну салу ове
школе. Испред школе и у самој Фискултурној
сали, министра Удовичића су дочекали сви
ученици школе у Пландишту заједно са
директором, Савом Дивљаковим, учитељима и

наставницима и осталим запосленим у школи.
Посебна радост за ученикие био је поздрав
министра понаособ са већим бројем ученика.
Била то прилика да се министар Удовичић
упозна са начином рада школског спорта и види
у каквим условима тренирају и где се такмиче
ученици основних школа са територије општине
Пландиште као и локални одбојкашки и
кошаркашки клубови. Пре него што је са
трибина, у пратњи домаћина видео показне
тренинге ФК „Слога и ОК „Пландиште“,
министар је о потребама клубова и проблемима
разговарао са тренерима и председницаима
клубова.
наставак на стр. 2.

И ОВЕ ГОДИНЕ ОПШТИНА НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ
УГОВОРЕ УРУЧИО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Последњег дана априла ове године
председник Општине Пландиште, Јован
Репац уручио је најбољим студентима
Уговоре о додели новчаних награда.
Општина Пландиште је и ове
године за школску 2018/2019 годину
наградила студенте са просеком преко 8,5
који студирају на једном од државних
факултета или су на мастер или
докторским студијама. Ове године услов
за добијање новчане награде коју додељује
Општина, стекло је укупно 26 студената.
наставак на стр. 2.

наставак са стр. 1. За школу у Пландишту,
министар Удовичић је донео
поклоне за које је рекао да је зацртао себи и свом
Министарству да у року од шест месеци обиђе 250
основних школа у Србији и подели исте поклоне.
Министар је у Пландишту изјавио да захваљује
председнику Општине што на један одговоран
начин поставља систем спорта и систем омладине у
први план. Својим деловањем је показао да су му
деца и млади на првом месту и од срца му на томе
честита јер показује кроз уређени систем
омладинске политике, кроз донешен Aкциони план
за младе за наредне две године, кроз
систематизовано место локалног координатора
канцеларије за младе, кроз целокупну структуру
која је неопходна да постоји на локалном нивоу да

би млади могли да се докажу на територији
Јединице локалне самоуправе, да води бригу о
најмађима и омладини. Такође је изјавио да је
најбољи начин да се чују реални, дневне проблеми
и најбољи начин да се осети са чим се суочавају
локални клубови али и млади на територији
локалне самоуправе јесте посета и разговор на
терену, што покушава у последњих 6 месеци.
- Настављамо акцију донирања спортке
опреме и спортских реквизита за основне школе.
Циљ нам је да 250 основних школа до краја ове
године добију нову школску опрему, спортске
реквизите, првенствено ту мислимо на 40 лопти за
4 спорта, два нова гола, две нове табле, два нова
обруча и мрежу за одбојку. Тиме желимо да
подстакнемо децу да се баве физичким васпитањем
на квалитетнији начин, да их мотивишемо да уђу у
систем спорта али да мотивишемо и професоре
физичког васпитања да на квалитетнији начин раде
али да имаји најбоље услове као свуда, широм
Србије. Ми Пландиште видимо на исти начин као
било коју другу локалну самоуправу у Београду. Не
правимо разлику између Севера и Југа, Истока и
Запада. Желимо да на исти начин приступимо
реалним дневним проблемима свих општина, да на
исти начин да приступимо и решавању тих
проблема, не само да их детектујемо већ и да
заједнички уђемо у коштац и решавамо те
проблеме. У наредна 2 месеца очекујем да се
заврше све потребне радње како бисмо приступили
уређењу отвореном терену иза школе који смо
наставак са стр. 1.

данас посетили. Као што правимо најбоље услове у
фискултурној сали, за сву децу Пландишта желимо
да обезбедио услове и за бављење рекреацијом и
спортом изван школе. Жеља нам је а свако дете има
квалитетан, правилан развој и могућност да се бави
спортом, рекао је министар Вања Удовичић.
Председник општине, Јован Репац је
захвалио министру Удовичићу на посети као што
су захвалили директор школе, тренер ФК „Слога“
Бојан Познић и тренер ОК „Пландиште“, Далибор
Путица. Председник је том приликом изјавио да су
Влада Републике Србије и Канцеларија Марка
Благојевића издвојиле 92 милиона динара за
реновирање ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште
и самим тим још једном доказали да мале средине
имају шансу исто као и оне велике. Причали смо о
проблемима који су пред нама, који су већ неких
низ година ту а коначно је дошло време да се они
решавају, у виду свлачионица и спортских терена.
Имамо обећања министра а и наша чврста обећања,
као Локалне самоуправе да ћемо заједничким
радом, да доведемо терен ФК „Слога“ у што бољи
амбијент, да можемо да се такмичимо у што јачим
лигама. Наши тренери су квалитетени и битно је да
се наша деца склоне са улица. Битно је да

тренирају. Дајемо им пуну подршку и наду да буду
спортског духа и самим тим израсту и праве људе а
то је најбитније и циљ свих нас, рекао је предедник
општине, Јован Репац.
Г.Р.

Ове године то су: Ксенија Стојић из Маргите и Теа Павлица из Пландишта,
студенти докторских студија, Миљана Ђуровић, Далибор Стефановски из Пландишта и Сузана
Личина из Банатског Соколца, студенти мастер студија и студенти основних студија: Марио Перић и
Милица Пејовић из Маргите, Драгана Царевић, Тамара Нехез, Ања Милевски, Милица Павловски,
Нина Тасевски, Милана Мајсторовић, Милана Србиновски, Драгана Булајић и Василије Илић из
Пландишта, Анела Храшко, Сања Брезичанин и Алекса Гојковић из Хајдучице, Петар Јанчић и
Милица Колунџија из Милетићева, Тијана Џодан и Сања Жигић из Велике Греде, Миљана Белић
из Великог Гаја и Атила Барна и Јелена Стојановић из Јерменоваца.

СТРАНА 2

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБЕЗБЕДИЛА СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ СРЕДЊОШКОЛАЦА

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ ПОМАЖЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Покрајинска влада доделила је средином маја представницима
свих 45 локалних самоуправа у АП Војводини 182 милиона динара
намењених за регресирање превоза за 20.819 ученика средњих школа.
За општину Пландиште уговор о финасирању превоза за
средњошколце потписао је председник општине, Јован Репац. Ове
године, за превоз средњошколаца општина ће од Покрајинске Владе
добити 4.072.713,00 динара.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић изјавио је да је
ово значајан програм који Покрајинска влада реализује, јер се на тај
начин, како је навео, шаље порука подршке и родитељима и деци.
„Покрајинска влада очуваће, обновиће и модернизоваће све
школе у АП Војводини, јер у мањим местима и селима нема
живота без школе. Деца и породице нису број, то је суштина нашег
опстанка и тако морамо деловати“, рекао је председник Мировић.
У општини Пландиште у школској 2018/2019. години укупно
има 286 средњошколаца. Од тога, свакоденвно путује 233 а само
викендом путује 53 ученика.

ВЕЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
"ПЕСКАРА 2019" ОДРЖАНА У ЗРЕЊАНИНУ
У четвртак 16-ог и у петак 17-ог маја текуће
године у Зрењанину, одржана је методско показна
вежба и анализа вежбе јединице Цивилне заштите
опште намене "Пескара 2019". Осим припадника
Цивилне заштите, учествовали су ватрогасци,
Црвени крст, Јавна предузећа, припадници Војске
Србије, припадници Сектора за ванредне ситуације
и радио аматери. Вежба је окупила представнике 15
општина и градова, међу којима је била и општина
Пландиште, а циљ је био да се прикаже могућност
интегрисаног реаговања, јер појединачно локалне
самоуправе немају сву опрему. Током два дана
методско показне вежбе, општину Пландиште
представљали су Заменик председника општине
Горан Доневски и запослени у Општинској управи
општине Пландиште Зоран Брдар и Драгослав
Аврамовић. За учешће на методско показној вежби
Општина Пландиште добила је Захвалницу.

пројекту прекограничне сарадње са Румунијом. "То
су агрегати, струјне пумпе и електропумпе, чиме
смо представили и симулирали рад тих средстава и
представили испумпавање воде", рекао је
Мирослав Сладојевић, руководилац вежбе, тј.
шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације у
Граду Зрењанину.
Сарадња
се
може
реализовати
и
формирањем
организације
сливова.
Засад
функционишу или су у формирању слив Западне
Мораве, колубарски, дрински и слив банатских
водотока.
Подручје око Зрењанина је најгушће речно
чвориште у Европи, јер се у кругу од 30 километара
налазе Дунав, Тиса, Тамиш, Бегеј и Канал ДТД, а за
последњих 50 година четири пута је било угрожено
или поплављено.
ЗБ

На вежби је између осталог приказано:
евакуација - транспорт угрожених, пружање прве
помоћи и заштита, формирање шаторског насеља,
формирање привременог ситуационог центра,
формирање одбрамбеног насипа - зечји насип,
употреба средстава цивилне заштите (пумпе,
агрегати) и гашење почетног пожара.
Јединица Цивилне заштите опште намене
Зрењанина технички је опремљена захваљујући
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СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ДОНЕТА ОДЛУКА О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА

У Пландишту је одржана 108. седници Општинског већа општине Пландиште којом је председавао
председник општине, Јован Репац. На дневом реду седнице било је укупно 6 тачака.
Чланови Општинског већа општине Пландиште су након усвајања записника са 107. седнице прво
утврђивати предлог Одлуке о јавним расправама. У оквиру ове тачке речено је да се овом одлуком ближе
уређује начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и
других општих аката, односно планских докумената из надлежности општине Пландиште. Такође је
речено да Јавна расправа може бити обавезна, у поступку припреме аката утврђених Одлуком а у складу са
законом, односно Статутом и факултативна, у поступку доношења других општих аката из надлежности
Скупштине општине. Одлуком је дефинисано да се Јавна расправа обавезно организује и спроводи у
поступку припреме Статута, припреме Буџета, припреме Плана развоја и докумената јавних политика
Општине, у поступку утврђивања стопа изворних прихода Општине, просторних и урбанистичких планова
и у дргим случајевима предвиђеним законом и Статутом. Након тога, већници су разматрали и усвојили
Предлог Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Пландиште. У вези са овом тачком је речено да се Правилником уређују организационе јединице и њихов
делокруг, руковођење организационим јединицам, називи и описи радних места, звања у којима су радна
места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања. Потреба за
доношењем Правилнка проистекла је из чињенице да је један број запослених отишао у пензију и због
промене радних места. Већници су разматрали и усвојили и Предлог Решења о измени Решења о
образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште. Претпоследња и последња тачка су
Захтеви и молбе грађана и других правних лица и текућа питања.

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ *ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ВИСОК ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА

По речима шефа Одсека локалне пореске администрације општинске управе Пландиште,
Александра Савкова, овај Одсек је 15.05.2019. годинe пореским обвезницима доставио 5000 решења
пореза на имовину и 4000 решења накнаде за заштиту и унапрђење животне средине за физичка лица. До
сада, проценат наплате био је 80%, на завидном нивоу по висини наплате и савесности грађана који су се
показали као редовне платише обавеза.
Што се тиче накнада за заштиту и унапрђење животне средине, оне су утврђене сам за период
01.01.2019. do 28.02.2019. године из разлога што се укидају од 01.03.2019. године. Држава смањује намет
својим грађанима - речено је у Локалној пореској администрацији. Иначе, како су изјавили, очекују да
током године године порески обвезници, као и до сада, у што већем броју испуне своје обавезе.
Г.Р.

ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ И СТАЊЕ УСЕВА
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
За првих двадесет дана маја текуће године у
седишту општине, тј. у насељеном месту
Пландиште, али и на читавој територији општине
Пландиште преовладавало је топло време са
изузетно великом количином падавина за овај
период године.
Јутарње и дневне температуре ваздуха у
насељеном месту Пландиште биле су око и мало
изнад нормалних вредности за овај период године.
Током наведеног периода било је чак тринаест
кишних дана када је у насељеном месту Пландиште
забележено чак 138 mm/m2 кише, што је готово
дупло већа количина падавина од вишегодишњег
просека за цео месец мај.
Забележена
количина
падавина
није
значајније утицала на водостај река првог реда у
општини Пландиште, односно водостај река Брзаве,
Ројге, Моравице и хидросистема ДТД налази се
испод граница редовне одбране од поплава.
Остварена количина падавина од 200 mm/m2
током априла и првих двадесет дана маја готово је
двоструко већа него што су реалне потребе у том
периоду вегетације за основне ратарске културе.
Забележене падавине на територији општине
Пландиште тренутно онемогућавају да се заврши
сетва соје на планираним површинама. На
појединим парцелама у атару спорадично има воде
која се на њима задржала.
ЗБ
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УДРУЖЕЊЕ РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА

ЦВЕЋЕ ЗА ПОГИНУЛЕ У
БОМБАРОДВАЊУ

Сваке године, након НАТО бомбаровања које
је Србија доживела 1999. године, 24. марта у центру
Пландишта, на Тргу Саше Јоргована, делегација
Удружења ратних војних инвалида, у присуству
породице и оних грађана који памте те дане, полаже
цвеће на спомен
плочу,
Саше
Јоргована
из
Пландишта који
је погинуо као
редован
војник.
Делегација
је
након тога полагала венац и у
Великој Греди, на
споменик Јована
Тепавца, старијег
водинка
прве
класе.

ДАН ШКОЛЕ У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

МАШТОВИТО И ВЕСЕЛО

И овогодишња приредба коју су ученици
заједно са својим наставницма и припремили
поводом Дана школе у Великој Греди, почела је
химном школе. У програму су учествовали ученици
нижих и виших разреда. Гости на приредби су били
чланови КУД-а “Младост”из Велике Греде,
фолклорна група. Директорица школе, Вишња
Манојловић је поздравила све присутне, честитала
дан школе ученицима и комплетном колективу. Била
је то прилика да уручи књиге и дипломе ученицима
и спортским екипама који су постигли успех на
неким од такмичења у овој години.
Међу званицама, на прослави Дана школе у
Великој Греди, били су функционери општине
Пландиште, председник и заменик, Јован Репац и
Горан
Доневски,
председник
и
заменик
председника СО Пландиште, Ендре Сабо и Владан
Младеновић, сви директори основних школа у
општини, представници установа и институција чији
је оснивач Општина Пландиште, директори
основних школа из Вршца и Београда које носе име
Јована Стерије Поповића и, по први пут
представници основне школе из општине Ливаде у
Румунији са којим је школа успоставила сарадњу
захваљујући пројекту прекограничне сарадње који је
реализовала општина Пландиште „Заједно за
инклузивну заједницу“.
Г.Р.

4. СТЕРИЈИНИ ДАНИ 2019.

НАЈВИШЕ ХВАЛЕ ЗА ШКОЛУ ИЗ
БЕОГРАДА

ОШ „Јован Стерија Поповић” у Великој
Греди, организовала је 4. Сусрете основних школа
које једине у Србији које носе име овог великог
комедиографа, родоначелника српске драме. Осим
школе домаћина, школе из Београда и Вршца које
носе Стеријино име, на 4. Сусретима су биле и ОШ
„Доситеј
Обрадовић”,
Пландиште,
„Јован
Јовановић Змај” из Хајдучице и, млади глумци из
ОШ „Александар Карађорђевић“ из Прњавора
Мачванског са којом је школа почела дружење од
2017. године. Иако „Мали Стеријини дани“ нису
такмичарског карактера, позоришне изведбе
ученика пратио је трочлани жири у саставу:
Тамара Тамчи Тоскић, глумица у Народном
позоришту „Стерија“ Вршац, Биљана Јуначков и
Марија Шипка, директорица и библиотекар и
координатор дечије радионица „Машта може
свашта“ у Народној билиотеци Пландиште. Најјачи
утисак на жири оставила је школа из Београда. Сви
учесници су добили по Похвалницу и Захвалицу.
За све учеснике, школа је захваљујући фирми Lion
Pack Group D.O.O Велика Греда, обезбедила
поклон пакетиће. Школа је ове године целу недељу
посветила Стеријиним данима тако што су ученици
одлазили у Вршац где су посетили Стеријину кућу
и позориште.

12. БАНАТСКИ ЛИКОВНИ САЛОН „ ПЛАНДИШТЕ 2019“

И ОВЕ ГОДИНЕ ДОБАР ОДАЗИВ УМЕТНИКА

У организацији КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште а под покровитељством Општине Пландиште и
Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама АП
Војводине успешно је завршен 12. Банатски ликовни салон. У вези са овогодишњим Ликовним салоном у
Пландишту, директор КОЦ-а, Мирослав Петровић је рекао да је ове године интересовање уметника за
излагање на Банатском ликовном салону било велико. У КОЦ-у нису крили ни задовољствно са бројем
пристиглих радова, 29 уметника се представило са 29 радова што је, по речима директора, новина да се од
ове године сваки аутор представи са по једним радом. - Припреме за Салон су текле у задњих месец дана
када су позивани сви културни центри Јужног Баната да узму учешће на овогодишњем Ликовном салону
у Пландишту. Највећи број радова стигао је из Ковина, рекао је директор. И овогодишње жирирање је
обавио Јон Стефан, академски сликар из Вршца, који је изјавио да жирирање Банатског ликовног салона
у Пландишту постаје све теже, због великог броја добрих радова. По оцени Јона Стефана, најуспешнији
радови 12. Банатског ликовног салона у Пландишту су, „Непозната
мора“, уље на платну Ивана Забунова из Ковина, „Портрет мог оца“
уље на платну, Мирослава Радојева из Банатског Карловца и
„Небеске удице“, уље на платну Михајла Мише Антала из Вршца.
Специјалне плакете добила су 2 уметника: Радмила Сека Балашевић
и Милош Мемићанин из Беле Цркве. Диплома за дебитантско
излагање на 12. Банатском ликовном салаону уручена је Драгану
Ђорђевићу из Опова. У име Локалне самоуправе, на отварању
Банатског ликовног салона био је Владан Младеновић, заменик
председника Скупштине општине Пландиште.
Г.Р.
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ЈП „ПОЛЕТ“ Пландиште

МОЛБА И ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани корисници, Грејна сезона је завршена. ЈП ПОЛЕТ као
снабдевач и дистрибутер природног гаса је у обавези да потрошени гас
плати свом снабдевачу СРБИЈА ГАСУ, на време.
Поштујући све кориснике услуга ЈП ПОЛЕТ, молим оне кориснике
који нису измирили своја дуговања према ЈП ПОЛЕТ да то учине што пре.
Oд 20. овог месеца (мај) кренули смо са искључивањем дужника са
дистрибутивне мреже. Од рачуна за мај 2019. године па надаље рок за
плаћање обавеза, за мали потрошаче, биће 15. у месецу како је и уговором
предвиђено. Не плаћањем својих обавеза, ризикује се и искључење комплетног гасног система
општине Пландиште. Тиме би се нанела неправда и велика штета према онима који измирују своје
обавезе на време. То су школе, забавишта, домови здравља, привреда и друге организације.
Корисник има право на рекламацију искључиво свог задужења. Рекламација се предаје
писмено Служби за односе са корисницима. Рекламација се предаје до 20. у месецу , искључиво за
последње задужење из претходног месеца. Уколико се рекламира последње задужење а претходна
задужења нису измирена , рекламација рачуна се неће разматрати. Стручна комисија ће најкасније
за 10 дана обрадити вашу рекламацију и обаестити Вас до добијања новог рачуна. Уколико се
утврди да је ваша рекламација неоснована, рачун плаћате са каматом и у целости.
ЈП ПОЛЕТ има евиденцију искључених корисника који су се након искључења сами
прикључили и тиме урадили кривично дело крађе. Прекршајна казна по закону о енергетици је од
50.000 до 250.000 динара, са обавезом утужења и раскида уговора о дистрибуцији гаса. Ови купци
немају право рекламације.
Директор ЈП ПОЛЕТ ПЛАНДИШТЕ
Милан Селаковић, с.р.

АКТИВ ЖЕНА „БИСЕРИ“ ПЛАНДИШТЕ

ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦУ ФАЗЕКАШ ИЗ МИЛЕТИЋЕВА

Актив жена „Бисери“ Пландиште већ седам
година заредом у току године организује једну
Хуманитарну акцију потем које сакупља средства и
додељује
новчану
помоћ
породицама
и
појединцима које бирају уз помоћ Центра за
социјални
рад
Пландиште.
Ове
године
Хуманитарна акција је одржана у петак, 10. маја за
породицу Ласла Фазекаша из Милетићева која има
и троје малолетне деце. У
консултацији са директорицом
Центра за социјални рад,
Ђурђевком Тафра, Актив жена
„Бисери“
Пландиште
је
одлучио да се помоћ уручи
овој породици. За њих је
сакупљено 50.000,00 динара
који су уплаћени на текући
рачун породице. Поред тога,
организатори
Хуманитрне
вечери су поставили и кутију
за добровољне прилоге и у
вези са тим је председница
Актива „Бисери“, Славица Миљковић рекла да су и
а тај начин сакупљена средстава, око 15.000 динара
која су такође предата породица Фазекаш.
На Хуманитарној вечери је ове године било
100 гостију из општина Алибунар, Сечањ, Вршац,
Панчево и из Пландишта. Актив жена „Бисери“ је
пре 12 година почео са радом као актив Општинске
организације пензионера и до сада је сакупио и
уручио преко 400.000,00 динара, најугроженијим
становницима из општине Пландиште. У
међувремену Актив се осамосталио и сада раде као
удружење грађана. Како председница каже,
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Хуманитарна помоћ коју свке године сакупе им
много значи и веома им је значајна. Током године,
учествују на скоро свим манифестацијама које
организује Унија жена Пландиште, на свим
базарима и њиховим активностима. То је прилика
када чланице излажу не само своје ручне радове
већ слана и слатка пецива која праве. Такође,
сакупљају гардеробу за Црвени ксрст и негују
изузетно добру сарадњу са
Општинском организацијом
пензионера са којом су
успоставили један позитиван
однос без несугласица, рекла
је Славица Миљковић.
Прва следећа је активост и
веће
окупљање
чланова
Актива „Бисери“ са њиховим
пријатељима јесте месна и
храмовна слава Пландишта,
Свети Рафаило Банатски.
Актив „Бисери“ традиционлано, у октобру, месецу
старих, припреме пригонде поклоне за своје
најстарије чланове. Прошле јесени то су били
Анђелко Павков и Даница Зораја.
Председница Актива „Бисери“, Славица
Миљковић
је
за успешно
реализовану
Хуманитарну помоћ и сваку помоћ коју добијају
од општине захвалила председнику Општине,
Јовану Репцу, Комуналном предузећу “Полет“
Пландиште, КОЦ-у “Вук Караџић“ Пландиште,
МЗ Пландиште и Општинској организацији
пензионера и председници, Смиљи Латковић.
Г.Р.

КАРАТИСТИ ОДЛИЧНИ НА КУПУ СРБИЈЕ
И НА МЕЂУНАРОДНОМ ТУРНИРУ ДУНАВ КУП
Такмичари карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште
имали су врло згуснут распоред наступа протеклог викенда,
наступили су у суботу 11.05.2019. године на купу Србије за
кадете, јуниоре, млађе сениоре и сениоре који је одржан у
Беочину, и на овом изузетно јаком такмичењу остварили
одличан резултат освајањем бронзане медаље у кадетско –
јуниорској конкуренцији екипно.
Броназну медаљу освојио је: кадетско – јуниорски ката
тим у саставу (Јовановић Јелена, Јовановић Невена,
Гроздановски Тамара).
На изузетно јаком међународном турниру „Дунав Купу“
у организацији карате савеза
Војводине који је одржан у
недељу у Беочину такмичари
карате клуба „АГРОБАНАТ“ Пландиште освајањем 3 медаље (златних –
1, бронзаних - 2) остварили су одличан резултат и показали да бележе
преманентно добре резултате у свим такмичарским категоријама што је
у спорту врло захтевно.
Златну медаљу освојила је: Мајкић Тамара у категорији
пионирки Ц класа.
Броназне медаље освојили су: Рокнић Ксенија у категорији
пионирки Ц класа, и ката тим пионирки у саставу (Мајкић Тамара,
Рокнић Ксенија, Ивановски Анабела).
На овом изузетно јаком међународном турниру, пехар за
најмлађег такмичара припао је Мајкић Уни.
Након завршетка ових такмичења, настављају се интензивне
припреме за полагање које такмичаре клуба очекује 14.06.2019. године.
Тренер Карате Клуба „АГРОБАНАТ“ Мајкић Зоран с.р.

СПОРТСКИ ТУРНИРИ У БАРИЦАМА ПОВОДОМ МЕСНЕ
СЛАВЕ

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ЛОВЦЕ И ФУДБАЛЕРЕ

Традиционлно, поводом Месне славе у Барицама постојећи спортски
клубови и удржења организују турнире и одмеравају снаге са пријатељским
клубовима. Увек је то прилика да се пријатељи виде и друже. Прилика је и
да се пријатељства прошире.
У Барицама су поводом Месне славе организована два турнира, у
гађању глинених голубова и турнир у малом фудбалу. Стрељачки клуб
„Матарели“ који ради у оквиру Ловачке секције „Војводина“ организовали
су Турнир у гађању глинених голубова су на терену за гађање, на којем могу
многи да им позавиде многи већи клубови и ловачке секције и удружења. На
Турниру се такмичило 12 екипа. Ове године, најбоље су биле екипе Барице
1 (С.Миок, Т.Миок, С.Бакић), Барице 2 (Л.Јанковић, М.Јанковић,
Д.Обрадиновић) и екипа Пландиште (Б.Дрљача, М.Дрљача и Н.Стевановић). У појединачној
конкуренцији најбоље пласирани су били: Сима Миок, Денис
Обрадиновић и Лореан Јанковић.
На Турниру у малом фудбалу који су организовали
чланови ФК „Тинеретул“ Барице, учествовало је укупно 5
екипа. Поред домаћина, гости су били фудбалска екипа из
Локава, Николинаца, Маргите и Јабланке. На овом турниру
прво место је заузела екипа из Јабланке, друго место су
заузели домаћини, екипа из Барица док је треће место припало
екипи из Маргите, пионирима.
Такмичења су се одвијала у пријатељској атмосфери.
Ипак, како то скоро увек и свуда била, сви ће најдуже памтити
треће полувреме.
Г.Р.
СТРАНА 7

14. СПОРТСКИ СУСРЕТИ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЕКИПА „ДОМ ЛЕЦ“ НАЈУСПЕШНИЈА

Највећа спортско рекреативна манифестација у општини Пландиште „Спортски сусрети
добровољних давалаца крви“ реализује се поводом
11. маја - Националног дана добровољних давалаца
крви, а у циљу промовисања добровољног
давалаштва крви, као највишег чина хуманости и
популарисања
здравих
стилова
живота.
Организатор манифестације је Црвени крст
Пландиште.
Манифестација се реализује у сарадњи са
Спортским савезом општине Пландиште, уз
подршку Општине Пландиште, ОШ „Доситеј
Обрадовић“ Пландиште и КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште.
У овогодишњем такмичењу учествовало је
8 екипа, са преко деведесет такмичара: 1. Општина
Пландиште, 2. Месна заједница Пландиште, 3.
Полицијска станица Пландиште, 4. Спортски
савез Пландиште, 5. Дом „1. Oктобар“ Стари
Лец, 6. „Пантовић“ Пландиште, 7. Мото клуб
„Гусари“ Пландиште и екипа Црвеног крста
Пландиште.
Такмичење
се
одвијало
у
четири

дисциплине: мали фудбал, шах, пикадо и
надвлачење конопца, а за регуларност такмичења
били су задужени арбитри: Стоилковски Милорад

(мали фудбал), Владо Новаковић (шах) и Милан
Пуђа (пикадо и надвлачење конопца).
Пре почетка такмичења, Председница
Црвеног крста Пландиште, Ђурђевка Тафра
уручила је признања вишеструким даваоцима крви
за 10, 20, 35, 50 и 75 давање. За 10-то давање
признања су добили: Чутурило Никола, Личина
Стеван, Пејовић Илинка, Дрљача Бранко,
Младеновски Елфија, Суботић Драгана, Јевтић
Небојша, Никшић Бошко, Тишма Дане,
Колунџић Стево и Олујић Милан. За 20-то
давање: Банчевић Стеван, Младеновски Жељко,
Станојевић Милош, Лазић Саша, Путица
Далибор, Михајлов Бојан и Ристић Зоран. За 35
давање плакету је добио Ђорђевски Перица док су
за 50 давање плакету добили Илијевски Владица
и Радак Душко. За великих75 давања, плакета је
уручена добија Додић Дејан.
14. Сусрете добровољних давалаца крви
званично је отворио заменика председника
Скупштине општине, Владан Младеновић. Медаље
и прелазни пехар најуспешнијим екипама уручио је
секретар Спортског савеза Милан Пуђа. Ове
године, победници на Сусретима добровољних
давалаца крви у Пландишту били су у: Шаху,
Стоилковски Драган – „Пантовић“ Пландиште, у
Пикаду, Дом „1. Октобар“ Стари Лец, Малом
фудбалу, Црвени крст Пландиште и Надвлачењу
конопца, Дом „1. Октобар“ Стари Лец.
Најуспешнија екипа на овогодишњем
такмичењу је екипа Дом „1. Октобар“ Стари Лец
којој је припао прелазни пехар.
Г.Р.

* * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *БЛИЦ * * *
*
Дванаесту годину заредом чланови О.К. "Пландиште" учествовали су на једној од највећих смотри
уличне одбојке - Streetvolleyа. На Градском Тргу у Суботици 18-ог маја боје клуба браниле су најмлађе
узрасне селекције – млађе пионирке. У изузетно јакој конкуренцији учешће је узело 159 екипа са близу
1000 такмичара, односно 25 клубова из двадесетак различитих градова из земље и иностранства. За
разлику од претходних наступа наше младе одбојкашице нису успеле да остваре запаженије резултате.
*
Поводом обележавања Дана школе у Великој Греди и Хајдучици Спортски савез општине
Пландиште је поменутим установама поклонио одређену количину спортских реквизита – лопте за
одбојку, рекете и лоптице за стони тенис и сет комплете за бадминтон .
*
Спортске игре младих за Србију одржаће су у периоду од маја до јула 2019. године , на више
локација у Србији, у организацији Удружења за спорт и рекреацију Спортске игре младих. Пети пут ће
ове игре бити одржане у Панчеву и ово је најмасовније такмичење у овом граду. Трибине ће сигурно бити
пуне, а у десет спортских дисциплина надметаће се око 1000 учесника.
По други пут своје представнике имаће и Општина Пландиште коју ће представљали дечаци ОШ
"Доситеј Обрадовић" у малом фудбалу као победници Општинског школског такмичења.
puggia
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