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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ

ПЛАНДИШТЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „СЕЛО У ГРАДУ“
Новосадски Трг Републике је од 19.-21. маја
био у знаку села, оригиналних и нетрадиционалних
пољопривредних производа, традиционалних јела,
везова и других ручних радова. Повод је била Прва
манифестаија „Село у граду“ коју је, на иницијативу
младог пољопривредника из Војводе Степе, Драгана
Поповића организовало Удужење „Традиција,

корени и културно наслеђе“. Манифестацију је
подржао град Нови Сад и Влада АП Војводине.
Своје традиционалне, као и потпуно
оригиналне нетрадиционалне производе и ручне
радове
представила
су
мала
и
средња
пољопривредна газдинства и удружења грађана из
Војводине као и других делова Србије и са Косова и
Метохије. На овој манифестацији, у организацији
КОЦ-а “Вук Караџић” Пландиште, представила се и
општина Пландиште.
Посетиоци манифестације су могли да
пробају и купе купиново вино, вино од вишње и
меда, ораховачу, ликер од ароније и некуване воћне

сокове без конзерванса као и бројна слана и слатка
пецива. Без производа од меса мангулице није
прошла ни ова манифестација а гастрономска
новина, без сумње је био кулен од зечијег меса из
Хајдучице. Ту су били и производи од чичоке и
бамије, јаја од јапанске препелице, морска со,
сапуни од козијег млека... Није недостајала ни
промоција неколико салаша у Војводини.
Општину
Пландиште
су
на
манифестацији „Село у граду“ представили
купиново вино „Таталовић“, вино од вишње и
меда Срђана и Николе Тодоровског, производи
од чичоке и бамије Момчила Ћалића, Удружења
жена „Око“ из Хајдучице, Унија жена СНС
„Јефимија“ Пландиште, Фарма „Жижик“ и
кулен од зечијег меса „Хуђец“ из Хајдучице.

БЕСПЛАТНА ПОСЕТА
84. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Општина Пландиште је и ове године, као и
претходне четири, финансирала одлазак на
Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду.
Организацију посете Сајму поверила је КОЦ-у «Вук
Караџић». Интересовање за одлазак у Нови Сад
показао је већи број суграђана, углавном они који се
баве пољопривредом.
Као свих година до сада, Општина је и сада
сносила трошкове превоза и улазница. Сајам је
посетило 50 заинтересовнаих у четвртак, 18. маја.

ИЗВЕШТАЈ СА 41. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Последња, 41. седница Општинског већа
општине Пландиште одржана је у петак, 19.05.2017.
године. Седницом је председавао председник
Општине, Јован Репац.
Већници су прво утврђивали Предлог
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта Општине Пландиште. У
оквиру ове тачке речено је да је у закупу око 2000
хектара обрадивог земљишта и да за први, наредни
закуп има око 11000 хектара у 673 лицитационих
јединица. По основу права пречег има 25 захтева.
Након тога, већници су утврдили Предлог
Решења о образовању Комисије за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. На
дневном реду 41. седнице Општинског већа било је и
Утврђивање Предлога Решења о разрешењу вршиоца
дужности директора Јавног предузећа “Полет”
Пландиште као и Утврђивање Предлога Решења о
именовању директора Јавног предузећа “Полет”
Пландиште. У вези са овом тачком, речено је да се на
конкурс јавио само један кандидат, Милан

Селаковић.
Већници су на
последњој седници
Општинског већа разматрати и Извештај о раду
Савета за здравље Општине Пландиште за период
јануар-децембар 2016. године као и Предлог
Извештаја о спровођењу Програма унапређења
социјалне заштите у општини Пландиште за 2016.
годину број 55-3/2017-03-IV од 25.04.2017. године. У
оквиру ове тачке, речено је да су у прошлој години
утрошена средства у висини од 42.045.739 динара, од
чега је из буџета општине 36.282.868 динара и
5.762.870 динара донаторских средстава.
На 41. седници ОВ Пландиште, већници су
усвојили и Предлог Програма унапређења социјалне
заштите у Општини Пландиште за 2017. годину.
Након тога, на дневном реду су били Предлог
Решења о разрешавању Месне заједнице Велики Гај
функције управљача Спомеником природе ”Стари
парк у Великом Гају” и Предлог Решења о
постављању Јавног предузећа “Полет” Пландиште за
управљача Спомеником природе “Стари парк у
Великом Гају”.

АКТИВ ЖЕНА „БИСЕРИ“ ПЛАНДИШТЕ

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Актив жена „Бисери“ организовао прву
хуманитрану акцију ове године коју је наменио КУД
-у „Вук Караџић“ Пландиште за опремање, односно
за набаву неопходних делова ношње.
По речима Марије Манчу, председнице
Актива, овај мали Актив је до сада, откако је она
председница, донирао организацијама и појединцима
којима је помоћ била неопходна, 200.000,00 динара
што је свакако за
похвалу с обзиром
на
то
колико
Актив
има
чланова.
Ове
године су чланови
Актива одлучили
да
организују
једно забавно вече
са пријатељима и
да сав приход од
тог
дружења
поклоне
фоклорашима из
Пландишта. У овој акцији је сакупљено и уплаћено
на рачун КУД-а 30.000,00 динара.
- Задовољни смо одзивом гостију који су
дошли из Панчева, Вршца, Сечња и наравно, из
Пландишта да се са нама друже и да учествују у
нашој акцији. Драго нам је да су чланови КУД-а
„Вук Караџић“ дочекали госте у ношњама и
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приредили им краћи уметнички програм, у знак
захвалности за помоћ која је прикупљена. То је било
пријатно изненеђење и за нас - рекла је председница
Актива. Чланице Актива се окупљају и помажу увек
када се то од њих очекује али и саме прате
дешавања, не само у општини већ и шире. Тако су
сакупиле помоћ за Обреновац када је пре пар година
била поплава а редовно дарују и месни храм Светог
Р а ф а и л а
Банатаског,
поводом Божића.
Актив
жена
„Бисери“
из
Пландишта
се
сваког понедељка,
редовно састаје
ради реализације
г о д и ш њ е г
програма али и
ради међусобног
дружења. Кажу, на
том дружењу увек
се нешто ново научи и сазна. Док нису добиле своју
просторију, чланице Актива су се састајале у
просторијама МЗ Пландиште. Захваљују свима који
их подржавају и помажу их у раду, пре свега
председнику општине, Јовану Репцу и председнику
МЗ Пландиште, Горану Латковићу.
Г.Р.

МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА 8.-15. МАЈА
Светски дан Црвеног крста 8. мај и “Недеља
Црвеног крста”, од 8. до 15. маја у 2017. години,
обележени су темом коју је определила Међународна
федерација друштава Црвеног крста и Црвеног
полумесеца, а то је “СВУДА ЗА СВАКОГ” и
подтемом “Да ли сте знали?”
Првог дана обележавања
“Недеље Црвеног крста” - 8. маја, у
изложбеном простору Културног
центра Новог Сада (у дворцу “Еђшег”)
отворена је изложба најбољих
фотографија пристиглих на конкурс
Црвеног крста Војводине на тему
“Принципи Црвеног крста у
свакодневном животу”. Међу
изложеним фотографијама налазе се и
две фотографије Николе Бањанина,
који је дугогодишњи сарадник и
волонтер Црвеног крста Пландиште.
Црвени крст Пландиште је у склопу
обележавања ове недеље реализовао неколико
активности, а носиоци истих били су млади
волонтери, сарадници и запослени у Црвеном крсту.
Прва активност која је реализована, била је
учлањење подмлатка у Црвени крст и прикупљање

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДСТОЈЕЋОЈ АКЦИЈИ
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
У уторак, 30. маја, реализује се још једна
акција добровољног давања крви у општини
Пландиште. Акцију организује Црвени крст
Пландиште у сарадњи са Институтом за трансфузију
крви Републике Србије, а иста ће бити одржана у
сали Културног центра „Вук Караџић” Пландиште у
времену од 9 до 16 сати.
За добровољне даваоце крви из неколико
насељених места општине Пландиште, превоз ће као
и до сада обезбедити Институт за трансфузију крви
РС. Поласци ће бити по следећем редоследу:
10,00 – ВЕЛИКИ ГАЈ (испред месне заједнице)
14,00 – ЈЕРМЕНОВЦИ (испред амбуланте)
14,10 – ХАЈДУЧИЦА (испред месне заједнице)
14,20 – ВЕЛИКА ГРЕДА (испред месне заједнице)
Добровољни даваоци крви из поменутих
места потребу за превозом треба да пријаве Црвеном
крсту Пландиште најкасније до 29. маја 2017. године,
на телефон: 861-862 и 861-210.
Црвени крст Пландиште позива све пунолетне
пландиштанце који се осећају способним, да дођу на
акцију добровољног давања крви и давањем крви
помогну у спашавању нечијег живота. Поред
човечности и геста хуманости, који показујемо када
дајемо крв, свако од нас овим путем проверава и своје
здравствено стање.
Захваљујући акцијама које се реализују у
Пландишту, Црвени крст Пландиште и
Институт за трансфузију крви РС су у
могућности да за било ког становника општине
Пландишта обезбеде крв ради лечења у свим
болницама на територији Републике Србије. У
случају потребе довољно је само да назовете
Црвени крст Пландиште на телефон 861-862 и 861
-210.
мир

чланарине. Активност је спроведена у сарадњи са
основним школама на територији општине
Пландиште, а сва прикупљена средства
биће
уплаћена Дому за децу и омладину “Вера
Радивојевић” у Белој Цркви.
Поред прикупљања чланарине у основним
школама, током маја месеца ће
се вршити и прикупљање
чланарине по основним
организацијама и активима
Црвеног крста, а прикупљена
средства ће такође бити
уплаћена Дому у Белој Цркви.
Треба напоменути да годишња
чланарина Црвеног крста за
одрасле износи 100,00 а за децу
50,00 динара.
У оквиру обележавања “Недеље
Црвеног крста”, а на позив Црвеног крста Решица из
Републике Румуније, два представника младих
волонтера Црвеног крста Пландиште су 14. маја
боравили у Новој Молдави. Младе волонтере из
Црвеног крста Пландиште представљали су Елена
Стоилковски и Анастасија Тот, које су том
приликом презентовале активности и програме које
млади волонтери Црвеног крста реализују у
Пландишту. На поменутом дружењу и размени
искустава младих, присуствовали су и представници
Црвеног крста Харгхита, који су том приликом
исказали жељу да сарађују са Црвеним крстом
Пландиште.
Последњег дана “Недеље Црвеног крста”
млади волонтери Црвеног крста су у вечерњим
сатима делили едукативне флајере по Пландишту. У
овој активности учествовало је пет младих волонтера
Црвеног крста, а највећи број подељених флајера
односио се на добровољно давалаштво крви.
мир
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МЕЂУОПШТИНСКА ЛИГА АЛИБУНАР – ПЛАНДИШТЕ 2016/2017.

"ГРАНИЧАР" ШАМПИОН
Доста добра организација утакмица, солидни
терени и апсолутна доминација ФК "Граничар" Милетићево током читавог првенства основне су
карактеристике Међуопштинске фудбалске лиге
Алибунар-Пландиште.
За разлику од претходне, у не тако
узбудљивој сезони, прва кроз циљ прошла је екипа
Граничара. Шампионске амбиције фудбалери из
Милетићева показали су
још у јесењем делу сезоне
када су били једина
непоражена екипа са
максималним учинком.
Очигледно је екипа у
међувремену у потпуности
сазрела а у прилог томе иде
чињеница да су у
пролећном делу такмичења,
када
је
то
било
најпотребније, поново
доминирали и освојили
највећи број бодова.
Одличним резултатима у
финишу
првенства
Солунац се пробио на високо треће место, што и не
треба да изненађује када се узме у обзир квалитет и
искуство играча који наступају за клуб из Банатског

Соколца. Након прошлогодишње сезоне која је била
за заборав овосезонски резултати најављују боље
сутра за Нашу Крајину из Купиника. У односу на
претходне четири сезоне, када су стално били у трци
за највиши пласман, непријатно изненађење
представљају резултати Слоге из Маргите.
Неочекиван бодовни салдо остварила је екипа
Младост из Велике Греде. Чини се да су амбиције
овог клуба, бар пре почетка
лиге, ипак биле знатно
веће. Симпатизери Гаја
имају
разлога
за
задовољство. Екипа коју
уг л а в н о м с а ч и њ а в а ј у
момци из овог места је
подмлађена и сигурно има
још простора за напредак.
Наредне сезоне
лигу би поново могло да
сачињава 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

"ЈА ЗНАМ ДА ПЛИВАМ, А ТИ?"
Наставак акције
Спортски савез општине Пландиште у сарадњи
са професором физичког васпитања Ивашковић Јованом
и педагогом Тољ Данком за децу ОШ "Доситеј
Обрадовић" из Пландишта током читаве 2016-те године
организовао је акцију под називом "Ја знам да пливам, а
ти?". На задовољство свих, а нарочито деце, ова
несвакидашња манифестација настављена је и у 2017.
години. Током првих пет месеци организовано односно
реализовано је девет одлазака на затворен базен СЦ
"Младост" у Панчево. Обуку је до сада прошло преко 100
деце, углавном непливача, узраста од 7 до 14 година.
Поред Спортског савеза акцију су помогли Општина

Пландиште и Месна заједница Пландиште.
Спортски савез Пландишта се на известан начин
прикључио програму иницираном од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја под називом
"Покренимо нашу децу" који за циљ има побољшање
физичких активности код деце узраста од првог до
четвртог разреда. Основна идеја ове акције је да колико је
могуће што више деце научи основе пливања с обзиром на
чињеницу да општина Пландиште нема никакве услове за
бављење овим изузетно здравим и базичним спортом.
Спортски савез Пландиште

* БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ * * БЛИЦ *
На позив партнерске општине Анина из
Румуније, у истоименом граду, секција ветерана
ФСО Пландиште учествовала је на
Међународном фудбалском турниру "Куп
пријатељства – 2017". У конкуренцији 5 екипа
наши представници са скором од две победе,
једним нерешеним резултатом и поразом
освојили су треће место. Домаћин наредног
такмичења требао би да буде представник
Македоније - Росоман.
*
Десету
годину
заредом
чланови
О.К."Пландиште" учествовали су на једној од
највећих смотри уличне одбојке - Streetvolley.
На Градском Тргу у Суботици 20-ог маја боје
клуба браниле су најмлађе узрасне селекције –
пионирке и млађе пионирке. У изузетно јакој
конкуренцији учешће је узело 1000 такмичара
односно 35 клубова из тридесетак различитих
градова из земље и иностранства. За разлику од
претходних наступа наше младе одбојкашице
нису успеле да остваре запаженије резултате.
*
Традиционално крајем маја, у организацији
Фудбалског савеза општине Пландиште, по
осми пут заредом биће реализован фудбалски
турнир "Дан младости" уз учешће три екипе са
територије наше општине: Слога (Пландиште),
Хајдучица (Хајдучица) и Младост (Велика
Греда). Триагонал је предвиђен за млађе узрасне
категорије – пионире и одржаће се 25. маја у
Великој Греди са почетком у 16:30 часова.
puggia
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