
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Двоброј 92/93  година VII  28. јун 2019. 

 У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

ВУКОВЦИМА УРУЧНЕ НАГАРАДЕ И ДИПЛОМЕ 

У уторак 25.06. је у малој Сали СО 
Пландиште најбољим ученицима основних 
школа општине Пландиште, генерације 
2018/2019. председник Општине, Јован Репац 
свечано је уручио Вукове дипломе, књигу и 
новчану награду у износу од 7.000 динара. 
Поздрављајући све присутне и честитајући 
изузетан успех ученицима, председник је 
пожелео да сви ученици упишу жељене школе и 
заврше жељене факултете. Такође је изразио 
наду да ће по завршетку факултета неко од њих 
и да се врати и да свој допринос да у даљем 
развоју општине Пландиште. На свечаној 
додели диплома и награда били су Михај 
Микша, члан Општинског већа задужен за 
образовање, Татјана Ђорђијевски, просветни 
инспектори и директори основних школа, 
Вишња Манојловић и Сава Дивљаков као и 
родитељи награђених ученика. 

У ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, 
највећој на територији општине Пландиште са 
подручним одељењеима, ове године је било 13 
ученика Вуковаца: Стеван Аврамовић, Чила 
Барна, Милана Боројевић, Марија Буљ, 
Мила Гламочлија, Ива Јанковски, Милица 
Милић, Александра Момчиловић, Адријана 
Пасула, Јелена Попадић, Тамара Сте-
фановски, Даница Тинтор и Андреј Тот. 

Ученик генерације је Марија Буљ. 
У ОШ ”Јован Стерија Поповић“ у 

Великој Греди ове године је са одличним 
успехом разред завршио 1 ученик. Вуковац је 
једино Вукашин Матијевић која је уједно и 
ученик генерације. У ОШ “Јован Јовановић 
Змај“ у Хајдучици, у школској 2018/2019. 
години није било вуковаца. 

На свечаној додели награда и диплома, 
поред родитеља, присутни су били и њихове 
разредне старешине. 

УСПЕХ ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ 
НЕПРОМЕЊЕНА МРЕЖА ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

 Ових дана је на адресу општине Пландште стигло Решење да се даје сагласност на Одлуку о 
Мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште где је Скупштина општине 
Пландиште а пре тога и само Општинско веће донело Одлуку да Руководство општине остаје при 
ставу да све три основне школе са територије општине треба да остану и наставе са радом из 
разлога што је општина Пландиште погранично место, зато што има 22 нације и, зато што има 5 
језика у службеној употреби. 

- Мислим да је јако битно да ми, Локална смоуправа обезбедимо сваком детету да добије 
основно образовање у свом месту. Наше школе раде са подручним одељењеима. Тако у оквиру 
матичне школе „Доситеј Обрадовић“ имамо и подручна одељења у Купиники, Великом Гају, 
Маргити, Јермновцима и Барицама. Матична школа „Јован Стерија Поповић“ Велика греда има 
подручно одељење у Милетићеву а школа „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, подручно одељење 
има у Старом Лецу. Није било лако изборити ово Решење и сачувати један број радних места у 
школама јер постоје критеријуми које треба испунити. Успели смо захваљујући томе што смо 
општина на граници са Румунијом, вишенационална средина и општина смо где се реализује 
пројакат „Друга шанса“. Хвала Покрајинском секретаријату, Министарству просвете, савести 
наших већника и одборника - рекао је председник општине Пландиште, Јован Репац поводом 
добијене сагласности на Одлуку о мрежи основних школа.                Г.Р. 

Г.Р. 
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ИЗ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН ОПШТИНЕ ЗА 2018. 

Последња, 29. седница Скупштине општине 
Пландиште одржана је у петак, 21. 06.2019. године. 
На дневном реду седнице којом је председавао 
Ендре Сабо, председник СО Пландиште, било је 
укупно 13 тачака. Одборници су прво разматрали и 
усвојили Одлуку о Завршном рачуну буџета 
општине Пландиште за 2018. годину. У оквиру ове 
тачке је речено да су у поступку припреме 
Завршног рачуна буџета за 2018. годину спроведена 

књижења којим се обезбеђује израда завршног 
рачуна по готовинској основи. 
 Анализом приказаних табела извештаја у 
материјалу за ову тачку, констатује се да су укупни 
прихода и примања у 2018. години износила 
539.401.000 хиљада динара а укупни расходи 
535.943.000 хиљаде динара. У извештају 
овлашћеног ревизора стоји да, по њиховом 
мишљењу „финансијски извештаји приказују 
истинто и објективно, по свим материјално 
значајним питањима, финансисјки положај 
општине Пландиште на дан 31. децембра 2018. 
године, као и резултате њиховог пословања, токове 
готовине и извршење буџета за годину која се 
завршава на тај дан, у складу са прописма 
Републике Србије“. Након тога, донета је Одлука о 
остваривању права на родитељски додатак 
незапосленим породиљама за коју је речено да ће се 
на основи ње побољшати материјални положај 
незапослених породиља са пребивалиштем на 

територији општине Пландиште, као вид 
организоване социјалне помоћи. Одборници су 
једногласно донели и Одлуку о пријављивању и 
управљању приватним интересима јавних 
функционера у поступку доношења општих аката 
којом се ближе уређује поступак пријављивања и 
управљања приватним интересима јавних 
функционера општине Пландиште у поступку 
утврђивања предлога и доношења одлука и других 
општих аката из надлежности општине Пландиште. 

На 29. седници СО Пландиште донета је и 
Одлука о поступку предлагања кандидата за 
чланове Надзорног одбора јавног предузећа чији је 
оснивач општина Пландиште. На дневном реду 
последње седнице СО Пландиште било је и 
разматрање једног броја Извештаја о раду и 
финансијском пословању установа чији је оснивач 
општина Пландиште. Први је био Извештај о раду 
Општинског већа општине Пландиште за 2018. 
годину. У оквиру ове тачке је речено да је Веће 
разматрало 230 тачака дневног реда и усвојило 97 
предлога аката и то 30 предлога одлука, 61 
предлога решења, 3 предлога програма и 3 остала 
акта. Такође је речено да је Општинско веће све 
одлуке донело једногласно. Најава седница са 
комплетним материјалом као и извештаји са 
седница објављени су на интернет презентацији 
Општине Пландиште. 

Након тога, једногласно су усвојени 
Извештаји Историјског архива Бела Црква за 2018. 
годину, Народне библиотеке Пландиште, Културно 
обрзовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома 
здравља „1. Октобар“ Пландиште, Центра за 
социјални рад , Црвеног крста Пландиште и 
Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште, све за период 01.01. 2018. до 
31.12.2018. 

У оквиру Одборничких питања, одборници 
су констатовали потребу да се у Дому здравља у 
Пландишту оформи Служба хитне помоћи и да се, 
у колико је могуће, редовније одржавају јавне 
зелене површине у Хајдучици. Речено је и да би све 
противградне станице у Општини требало да буду 
активне јер су тренутно активне само две. 
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 На основу Одлуке о обустави обавезе 

служења војног рока (''Службени гласник РС'', број 

95/2010), члана 135. став 4. и 5. Закона о војној, 

радној и материјалној обавези (''Службени гласник 

РС'', број 88/2009 и 95/2010) и члана 3. Уредбе о 

начину и поступку добровољног служења војног 

рока (''Службени гласник РС'', број 7/2011), 

Министарство одбране објављује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за пријаву кандидата за добровољно 

служење војног рока са оружјем 
и кандидата за слушаоце курса за резервне 

официре Војске Србије 
 

На добровољно служење војног рока са 

оружјем у Војсци Србије могу се пријавити 

кандидати мушког и женског пола који у 2019. 

години навршавају од 19 до 30 година живота. 

Заинтересовани кандидати пријаву могу 

поднети Центру Министарства одбране Панчево, 

Канцеларији Министарства одбране за Град Вршац 

сваког радног дана осим петка у времену од 09:00 

до 13:00 часова у улици Светосавски трг 10 у 

Вршцу.  

Пријаве се могу поднети и у Пландишту, у 

згради Суда у Општинској канцеларији број 3, на 

адреси Војводе Путника 53, сваког петка у времену 

од 08:45 до 11:00 часова. Кандидат који има 

боравиште у иностранству пријаву може поднети 

дипломатско - конзуларном представништву 

Републике Србије у иностранству. 

Све додатне информације могу се добити 

на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs, 

затим на сајту општине Пландиште www.plandiste-

opstina.rs или на званичној Facebook страници 

општине Пландиште. 

Телефони за контакт: 013/839 - 694 и 

013/837 - 020. 

 
ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

ПАНЧЕВО 
Канцеларија Министарства одбране  

за Град Вршац 

 Општина Пландиште, односно Канцеларија за 
младе, по окончању свих планираних пројектних 
активности успешно је завршила пројекат „Глас 
младих“ за који је аплицирала и добила средства у 
износу од 150.000,00 динара на конкурсу за 
оснаживање канцеларија за младе у АП Војводини 
који је расписао Покрајински секретаријат за спорт и 
омладину.   

 Овим пројектом успостављена је званична 
WEB страница КЗМ (www.kzmplandiste.org) као и 
писани медиј „Глас младих“ који излази једном 
месечно а по потреби и чешће. „Глас младих“ пружа 
грађанима Општине, пре свега младима све 
неопходне информације о раду КЗМ, актуелним 
пројектима, конкурсима и пословима за младе како 
на локалу тако и шире.  

 Циљ пројекта је успешно реализован и самим 
тим обезбедило се правовремено информисање 
младих о актуелностима у области спровођења 
омладинске политике. 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН 
ПРОЈЕКАТ  

„ГЛАС МЛАДИХ“ 

ЈАВНИ ОГЛАС 

ДСВР И КРО ЗА УПУТНИ РОК 

''СЕПТЕМБАР 2019'' 

http://www.mod.gov.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs
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Поводом Недеље Црвеног крста Војводине  

ВОЛОНТЕРИ  ЦК ПЛАНДИШТЕ НА ПРИЈЕМУ КОД МИРОВИЋА 

 Поводом Недеље Црвеног крста Војводине, која се 
одржава од 8. до 15. маја, под слоганом „Љубав“ 
председник Покрајинске владе, Игор Мировић 
уприличио је пријем за представнике и волонтере 
Црвеног крста Војводине, истакавши, да Црвени крст 
као организација и људи који је чине заслужују не само 
поштовање него и дивљење. 
 „Поносан сам што сам домаћин овим сјајним 
људима великог срца и огромне енергије из целе АП 
Војводине. У недељи Црвеног крста показали смо да 
међу нама живе људи који су заслужили да се о њима 
говори. Покрајинска влада наставиће да помаже рад 
Црвеног крста Војводине, јер је то наша обавеза према 

вашој узвишеној мисији“, рекао је председник Мировић. 
 Препознати смо од стране државе и посебно смо захвални Покрајинској влади на сарадњи 
која је интензивна и која се шири, јер без те подршке програми и активности Црвеног крста 
Војводине и рад 17.000 волонтера не би био могућ, истакао је председник Црвеног крста 
Војводине Дејан Укропина. 
Пријем у Покрајинској влади за нас, волонтере, представља велику част и признање за 
досадашњи рад, али и мотивацију за будуће ангажовање, казала је представница волонтера 
Црвеног крста Војводине Ивана Марјановић.  
 На овом изузетно лепом и свечаном пријему присуствовала су и четри млада волонтера из 
Црвеног крста Пландишта.                   мир 

Акција “Хуманост је у свима нама” 
реализована је са циљем да се прикупе финансијска 
средства и слаткиши за децу која се налазе у Дому 
за децу и омладину “Вера Радивојевић” у Белој 
Цркви. Први део активности обухватио је 
прикупљање чланарине Црвеног крста, и укупно је 
прикупљено 31.800,00 динара (Дом “1.октобар” 
Стари Лец – 15.900,00 дин.; Центар за социјални 
рад Пландиште – 2.100,00 дин; ОШ “Доситеј 
Обрадовић” Пландиште – 6.400,00 дин.; ОШ “Јован 
Стерија Поповић” Велика Греда – 4.800,00 дин.; 
ОШ “Јован Јовановић Змај” Хајдучица – 2.600,00 
дин.). У оквиру другог дела активности, ОШ 
“Доситеј Обрадовић” Пландиште је одржала дечију 
позоришну представу хуманитарног карактера, на 
којој је присуствовало преко 300 гостију, а 
прикупљено је 84,80 кг слаткиша.  

 Сви ученици који су учествовали у 
припреми и реализацији ове хуманитарне представе 
су 23.маја, заједно са својом наставницом 
Александром Нистор и представницима 
Канцеларије за младе општине Пландиште  и 

Црвеног крста Пландиште посетили децу у Дому 
у Белој Цркви и предали им прикупљене слаткише. 
Током посете деца из Дома су показала гостима 
своје собе и остале просторије које користе, а 
потом наставили дружење уз причу, баскет и 
фудбал. Превоз деце до Беле Цркве обезбедила је 
Општина Пландиште. 

Што се тиче прикупљених средстава од 
наплате чланарине Црвеног крста, иста су у износу 
од 31.800,00 динара пренета Дому за децу и 
омладину “Вера Радивојевић” Бела Црква.
 Чинити добро за друге је најлепши осећај, а 
ово је још једна акција која је показала да је 
хуманост у свима нама.                                        мир 

ИЗ РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ  

АКЦИЈА “ХУМАНОСТ ЈЕ У СВИМА НАМА” 
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МЕСНА И ХРАМОВНА СЛАВА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У МАРГИТИ 

ИЗ ГОДИНЕ У ГОДИНУ СВЕ БОЉИ ГУЛАШ 
 
Једна од омиљених месних слава коју су млади редовно посећивали због чувених игранки свакако 

да је била Месна слава Духови у Маргити, где је од „памтивека“ једнако славе и Срби и Румуни, али и сви 
остали који сложно живе у овом месту. Ове године у Српској православној цркви, већ трећу годину 
заредом, служена је Света Литургија коју је служио Немања Џамбић, српски парох из Маргите. Кум Славе 
је био Никола Топличан а кумство је преузео Петар Бајић, обојца из Маргите. Као и прошле године, у 
жељи да се Слава прославља као некад, организована су два турнира у малом фудбалу. На турниру за 
сениоре учествовало је укупно 5 екипа, из Купиника, Великог Гаја, Новог Села и Велике Греде. Ове 
године, најуспешнији су били домаћини. 

Турнир за јуниоре је Меморијални турнир „Дејан Чех“ који се већ седму годину игра у сећање на 
овог младог фудбалера који је преминуо пре девет година. На овом турниру, најуспешнији су били млади 
Баричани. Велики број гостију окупило се и на Такмичењу у кувању гулаша од дивљачи које је одржано 
у организацији ловачке секције „Зец“ из Маргите. Ловци су ово такмчење започели пре три године и желе 
да кување гулаша постане традиција. За пехаре у кувању најбољег гулаша у Маргити ове године се борило 
6 екипа. По укусу стручног жирија, ове године најбољи у кувању гулаша од дивљачи биле су куварице, 
односно екипа Жене из Маргите. Ловачка секција „Зец“ је била организатор и гађања „шицере“. Ове су 
најбољи били ловци из Дужина, други су били ловци из Хајдучице док је треће место изборила екипа из 
Пландишта. Маргићани желе да се Духови славе онако како је то некад било, или бар приближно, зато је и 
КУД „Дукати“ из Маргите обновио традицију концерта поводом Духова. Ове године, због Концерта 
једног броја братских КУД-ова из земље који носе име „Дукати“ чији су домаћини били маргитски 
„Дукати“, Духовског концерта није било. 

- Задовољни смо како су се одвијале и протекле све манифестације које смо за овогодишњу 
прославу Месне славе организовали. Ако нешто и није било најбоље, следеће године ћемо се потрудити да 
то исправимо – рекао је Михај Микша, председник КУД-а “Дукати“ и председник Ловачке секције „Зец“ 
из Маргите, члан Организационог одбора Месне славе у Маргити.                          Г.Р. 

ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  
„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ 

ПРИРЕДБА ПОВОДОМ РАСТАНКА ОД ВРТИЋА   

 „Кад нас школа у наручје прими и другари 
млађи кад нас смене, остаће нам заувек у срцу, из 
вртића лепе успомене“ - је гесло је позивнице којом су 
предшколци из ПУ „Срећно детињство“ Пландиште 
позивали своје најближе али и остале госте на 
приредбу коју су припремили поводом растанка од 
вртића. У вртићу у Пландишту, годинама уназад, 
малишани који на јесен полазе у први разред и које ће 
од септембра звати прваци, уз помоћ својих 
васпитачица припремају приредбу којом се растају од 
својих другара и васпитачица. Приредба је прилика да 
покажу све шта су научили у вртићу и колико су 
припремљени за полазак у школу. Тако је било и ове 
године, на приредби која је из године у годину све 
маштовитија. Уз мноштво духовитих порука и стихова 
и плесних нумера, предшколци свима у публици 
поручују да се растају од вртића и да ускоро постају 
прваци, са новим обавезама. Као и увек до сада, све 
присутне и предшколце је поздравила директорка 
Вртића, Лиа Скумпија. Приредбу су пратили и 
функционери општине, Јован Репац, председник 
Општине, Ендре Сабо, председник СО Пландиште, 
Горан Доневски, заменик председника Општине и 
Владан Младеновић, заменик председника СО 
Пландиште. И на овој приредби као и на свим 
ранијим, малишани су својом ведрином и искреношћу 
једноставно освајали све присутне.         Г.Р. 

У МАРГИТИ 
 

ДРУЖЕЊЕ КУД-ОВА „ДУКАТИ“   

  

 Пре четири године, на иницијативу 
Светлане Рудић, председнице КУД-а „Дукати“ 
из Старе Пазове, иначе доајена и великог учитеља 
фоклора, данас многим познатим кореографима, 
почело је дружење 4 КУД-а који носие назив 
„Дукати“, из Пазове, Крагујевца, Републике 
Српске и Маргите. Ове године домаћин ових 
сусрета била је Маргита. Зајенички концерт, 
богат изузетним кореографијама и још лепшим 
ношњама одржан је у сали биоскопа у 
Пландишту. Овога пута, увек верна публика је 
затајила и остала ускраћена за један изузетан 
доживљај и осећај. Ипак, најважније је било да су 
се играчи осећали добро и да су се дружили 
међусобно. Идеја сусрета јесте да прошире круг 
за нове „Дукате“ који би желеле да им се 
придруже. Након концерта, дружење Дуката се 
наставило у сали Дома културе у Маргити што је 
била јасна порука иницијаторима ових сусрета да 
је идеја итекако добра и добро прихваћена. На 
Заједничком концерту у Пландишту био је и 
предедник општине, Јован Репац. Уметнички 
руководилац и председник КУД-а „Дукати“ 
Маргита, Зоран Димковић и Михај Микша, 
потврдили су да ће и у будуће бити уз остале 
Дукате и да желе да се круг „Дуката“ увећа.  

             Г.Р. 
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Спортско удружење риболоваца “Смуђ“ 
Пландиште пре две године је почело да обележева 
Дане рибара који су и ове године одржани почетком 
јуна на „Багеру“ који су са пуно пажње у последњих 
пар година интензивно уређивали и сада представља 
омиљено место не само 
риболоваца већ и 
многих других. И ове 
године се осим 
такмичења у пецањау 
рибе на пловак за 
јуниоре до 15 година, 
одржало и такмичење у 
кувању рибље чорбе 
„Златни колтић“ у 
организацији КОЦ-а „Вук Караџић“ План-диште. 

За такмичење у пецању рибе на пловак 
укупно је било пријављено 49 деце у две категорије, 
дечаци (36) и девојчице (13). Након истека времена 
за такмичење, судије су оценили такмичаре. У 

категорији дечака, 
набољи су били: 
Мирослав Јаћимовски 
(1020 гр), Стефан 
Дамњановић (750 гр) и 
Милош Смиљковски 
(660 гр). У категорији 
девојчица, прво место је 
припало Тамари 
Ангеловски (780 гр), 
друго је освојила 
Калина Јакшић (460 

гр) а треће, Тамара Мајкић (390 гр). Медаље, 
награде и захвалнице првопласиранима и свим 
учесницима поделио председник УСР "Смуђ" 
Пландиште Никола Бањанин. Сви учесници овог 
такмичеља добили су по један штап за пецање. 

У такмичењу „Златни котлић – Пландиште“ 
где су се најбољи кувари доказали у кувању рибље 
чорбе, по оцени селектора, Милана Богдановића 
из Банатског Карловца, ове године је најбољу чорбу 
је скувала екипа „Бајкери“ из Пландишта и кувар 
Зоран Димовски. Друго место је припало екипи 
„Барна“ из Јерменоваца док је трећепласирана 
била екипа „Пландиште-Багер“ из Пландишта. 
Екипа победник ће представљати општину 
Пландиште на манифестацији "Златни котлић 
Војводине" која ће се, ове године почетком 
септембра одржати у Темерину. Медаље, 
захвалнице и награде (котлиће) за сва три место 
уручио је директор КОЦ-а "Вук Караџић" 
Пландиште Мирослав 
Петровић. Председ-
ник општине, Јован 
Репац и заменик 
председника СО 
Пландиште, Владан 
Младеновић пратили 
су комплену манифе-
стацију.                 Г.Р. 

ДАНИ РИБАРА-ПЛАНДИШТЕ 2019  

ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ЈУНИОРЕ 
И ЗЛАТНИ КОТЛИЋ 

Два прешколца који најесен полазе у први 
разред у школи у Јерменовцима и пратиће наставу 
на мађарском језику ових дана су добили нове 
ђачке торбре односно руксаке који су били права 
радост за малишане будући да се водило рачуна о 
дизајну и боји торбе у односу на пол детета. 

У присус-
тву родитеља, од-
борнице у СО 
Пландиште, Ана 
Марије Пинтер, 
Лије Скумпије и 
Биљане Јокси-
мовић, дире-
кторице и заменице 
предшколске уста-
нове „Срећно 
детинњство“ и васпитача у вртићу у 
Јерменовцима, тoрбе је уручио Атила Молнар, 
представник Националног савета мађарске 
националне мањине. - Данас смо донели торбе 
будућим првацима које су поклон једне невладине 
организације „Ракоци“ из Мађарске. Национални 
савет је у овом случају, посредник у подели ђачких 
торби, односно, торбе уручује деци по местима 
широм Баната и Бачке. Национални Савет већ 
годинама има акцију, 1. септембра, када делимо 
пакете за прваке, почев од оловака, свезака, 
комплетног школског прибора али и реквизита за 
игру, попут лопти и осталог - изјавио је Атила 
Молнар. 

Директорица Вртића је похвалила гест 
Националног савета и начин на који брину о 
будућим првацима којих је, на жалост, из године у 
годину све мање.              Г.Р. 

У ВРТИЋУ У ЈЕРМЕНОВЦИМА 

БУДУЋИМ ПРВАЦИМА  
УРУЧЕНЕ ЂАЧКЕ ТОРБЕ 

Општинска организација инвалида рада Пландиште 
 

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП 
 

 Општинска организација инвалида рада 
Пландиште међу бројним активностима које има у 
оквиру редовног плана и програма рада, сакупља и 

пластичне чепове. По 
речима председнице 
Инвалида рада оп-
штине Пландиште, 
Славице Цвети-
ћанин, чланови орга-
низације савесно и 
предано су се 
укључили у велику 
акцију “Чеп за 
хендикеп”. Ових дана 
они су у Општини  
предали преко 40 
килограма пластичних 
чепова. Општинска 
организација инвали-
да рада Пландиште 
захваљује  свима који 
су сакупљали чепове 
за њих и поручује да 
се акција наставља. 

                                Г.Р. 
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На позив Инструкторско-селекторске службе ФС Војводине, 60 талентованих играча, међу којима 
су имали привилегију да буду и представници ФК "Младост" из Велике Греде - Поткоњак Никола, 
Течи Лука и Гроздановић Дино, присуствовало је селективним активностима за играче рођене 2007 
године. Селективни тренинг одржан је 30. маја на теренима СЦ "Вујадин Бошков" у Новом Саду. 

* 
Осми по реду, Регионални фестивал одбојке под називом Streetvolley "Вршац 2019." одржан је у 

суботу 15. јуна, у организацији ОК "Јуниор 013". Овогодишње такмичење одвијало се у порти Саборне 
цркве, а програмом су била предвиђена надметања у мини одбојци за дечаке и девојчице узраста од 8 до 
18 година. У свим категоријама било је укупно 30 тимова и 120 учесника а на 4 терена укупно је одиграно 
60 утакмица. У категорији 2007 годиште наше младе одбојкашице освојиле су четврто место. 

* 
На позив братске општине Росоман из Македоније, у истоименом месту, секција ветерана ФСО 

Пландиште учествовала је на Међународном фудбалском турниру "Духовден – 2019". У конкуренцији 4 
екипе наши представници са максималним скором од три победе убедљиво су освојили прво место, друго 
место припало је тиму из Турске док је пехар за треће место отишао у Румунију. Домаћин наредног 
такмичења требао би да буде представник Румуније - Анина.             puggia 

МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА АЛИБУНАР – ПЛАНДИШТЕ 2018/2019. 

"БАНАТ" ШАМПИОН 
 

Велики број неодиграних утакмица, солидни терени и доминација ФК "Банат" – Иланџа током 
читавог првенства основне су карактеристике Међуопштинске фудбалске лиге Алибунар-Пландиште. 

У прилично узбудљивој сезони, у трци у којој су до претпоследњег кола чак три екипе конкурисале 
за прво место, прва кроз циљ прошла је екипа Баната. 

Најбоље пласирани клуб са територије општине Пландиште је Граничар. Свакако не би било 
незаслужено да су се и фудбалери из Милетићева окитили шампионском титулом. 

Фудбалери Наше Крајине из Купиника су након нешто лошијег првог дела сезоне серијом 
одличних резултата најуспешнија, једина непоражена екипа са максималним учинком у пролећном 
такмичења али то је било довољно да се заузме место иза водећег двојца. 

Симпатизери Гаја имају разлога за задовољство. Екипа коју углавном сачињавају момци из овог 
места је подмлађена и сигурно има још простора за напредак. 

(Не) очекиван бодовни салдо остварила је екипе Младост из Велике Греде. Чини се да су амбиције 
овог клуба, бар пре почетка 
лиге, ипак биле нешто веће. 
 ФК Солунац - Банатски 
Соколац углавном је наступао 
под олимпијским геслом – 
важно је учествовати. 
 Наредне сезоне лигу ће 
сачињавати чак 10 клубова. 
Ако из квантитета произилази 
квалитет онда нас од јесени 
изнова очекују добре 
фудбалске представе и још 
више неизвесности у овом 
рангу такмичења.   
               puggia 

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

Донација хемикалија и лабораторијског прибора 
  
 Крајем маја, ОШ „Доситеј Обрадовић”у Пландишту је добила хемикалије и лабораторијско посуђе 
од фирме Lafarge Serbia из Беочина. Ову донацију школа је добила захваљујући бившем ученику 
Дамиру Чјепа, сада успешном инжењеру технологије у овој 
фирми. Дамир је ступио у контакт са наставницом хемије и 
изразио жељу да помогне својој школи колико је у 
могућности. На обострано задовољство, идеју и жељу 
успешно су реализовали. Школска лабораторија постала је 
богатија за чврсте супстанце, растворе, индикаторе, стаклено и 
пластично посуђе. Ова донација омогући ће практично 
извођење наставе хемије у матичној школи у Пландишту али и 
у издвојеним одељењима у Јерменовцима, Маргити и 
Барицама. Школа у Пландишту и предметни професор, Елена 
Драгосављевић, захваљују Дамиру и његовој фирми и желе 
им много успеха у даљем раду!            Е.Д. 
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 Ослањање на претежно сопствени 
играчки кадар, пласман у средини 
табеле и промовисање младих играча 
били су основни циљеви ФК "Слога" из 
Пландишта у пролећном издању 
Војвођанске фудбалске лиге - Исток. 
 Рекло би се да су пландиштанци 
све зацртане задатке остварили а да није 
било благог опуштања и нешто слабијих 
резултата у финишу првенства могли су 
остварити и најбољи пласман у овом 
такмичарском рангу. 
 Свој допринос за све 
прошлосезонске одличне резултате дало 
је преко 60 играча у три узрасне 
категорије (сениори, кадети, пионири) а 
поред њих заслуге свакако припадају 
агилном руководаству и наравно 
тренерима клуба.  
           puggia 

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА - ИСТОК  *  *  *  ЗАВРШНА ТАБЕЛА – 2018/2019 

ДРУГА ЈБПФ   * * *  ЗАВРШНА ТАБЕЛА – 2018/2019 

Учинак Хајдучичана, могао би се 
оценити изутетно високом оценом. Као 
вицешампиони имају најбољу одбрану и 
други најефикаснији напад. Фудбалери 
Хајдучице, предвођени тренером Мршић 
Милорадом, прилику да понове највећи 
успех клуба пласманом у Прву ЈБПФ 
лигу имаће кроз бараж утакмице против 
ФК "Колонија" из Ковина и то би била 
круна сезоне у којој је клуб прославио 
јубилеј - 80 година постојања и рада.  

ФК Слога из Маргите као 
повратник у овај ранг такмичења након 
више од 25 година није разорао. У 
својству "новајлија" не могу бити 
незадовољни приказаним партијама а уз 
мало среће и више искуства бодовни 
салдо односно пласман на табели би био 
много бољи. Нажалост у наредној сезони 
клуб из Маргите поново ће наступати у 
оквиру МФЛ Алибунар-Пландиште. 

Учинак Хајдучичана, могао би се 
оценити изутетно високом оценом. Као 
вицешампиони имају најбољу одбрану и 
други најефикаснији напад. Фудбалери Хајдучице, предвођени тренером Мршић Милорадом, прилику да 
понове највећи успех клуба пласманом у Прву ЈБПФ лигу имаће кроз бараж утакмице против ФК 
"Колонија" из Ковина и то би била круна сезоне у којој је клуб прославио јубилеј - 80 година постојања и 
рада.  

ФК Слога из Маргите као повратник у овај ранг такмичења након више од 25 година није разорао. 
У својству "новајлија" не могу бити незадовољни приказаним партијама а уз мало среће и више искуства 
бодовни салдо односно пласман на табели би био много бољи. Нажалост у наредној сезони клуб из 
Маргите поново ће наступати у оквиру МФЛ Алибунар-Пландиште.            puggia 
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Традиционално крајем маја, у организацији ФСО Пландиште, по јубиларни десети пут заредом 
реализован је Турнир "Дан младости – 2019." уз учешће три екипе са територије наше општине: 
"Слога" (Пландиште), "Хајдучица" (Хајдучица) и "Младост" (Велика Греда). Триагонал је предвиђен за 
млађе узрасне категорије – пионире, као и претходних година био је позивног карактера, а учешће је узело 
око педесетак дечака и девојчица. Овогодишњи победници и освајачи пехара су чланови ФК "Младост". 
Домаћин турнира био је ФК "Хајдучица" из Хајдучице                   puggia 


