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 ОДАТА ПОЧАСТ ПОГИНУЛИМ У НАТО БОМБАРДОВАЊУ 

 У организацији Удружења ратних војних инвалида 
општине Пландиште, председник општине Пландиште, Јован 
Репац заједно са замеником, Душаном Ћурчићем и са 
председником Скупштине општине Пландиште, Гораном 
Доневским и Делегацијом Удружења ратних војних инвалида 
општине Пландиште коју су предводили Славко Русић и Јован 
Јованчевић, председник и потпредседник Удружења, у среду, 
24. марта су положили венце на спомен плоче палим борцима 
у НАТО бомбардовању 1999. године. У центру Пландишта, на 
Тргу Саше Јоргована венци су положени на спомен плочу 

редовном војнику Саши 
Јорговану а у Великој 
Греди, Јовану Тепавцу, старијем воднику прве класе. 
Полагању венаца су присутвовали и чланови породице 
погинулих. Минутом ћутања одата им је пошта. Председник 
општине, Јован Репац је овом приликом изразио дубоко 
поштовање погинулима, Саши Јорговану и Јовану Тепацу 
који су, како је председник рекао, показали изузетну 
храброст, достојну поштовања што у општини Пландиште 
никада неће бити заборављено. Председник је такође рекао 
да жели да се такви догађаји више никада не догоде.  Г.Р. 

ОПШТИНА ОД ОВЕ ГОДИНЕ ПОМАЖЕ СТУДЕНТЕ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

УРУЧЕНИ УГОВОРИ О ФИНАСИЈСКОЈ ПОМОЋИ 
  

 Ове године је Општина Пландиште први пут донела 
одлуку да финасијски помогне и студенте прве године 
мастер и докторских студија. 
Сви студенти мастер студија са територије општине 
Пландиште који су у школској 2020/2021. години уписали 
прву годину на државном факултету, поштујући мере у 
борби против пандемије корона вируса, у понедељак, 29. 
Марата потписали су Уговоре о додели новчане помоћи. 
У име општине Пландиште, уговоре је потписао и уручио 
Јован Репац. На церемонији уручења уговора 

присуствовали су и заменик председника, Душан Ћурчић, председник СО Пландиште Горан 
Доневски и потпредседник СО Пландиште, Владан Младеновић. 

Председник општине је поздрављајући присутне студенте изразио наду да ће се након 
завршених студија вратити да раде у општину Пландиште 
али је исто тако подстицао њихово даље образовање и упис 
на докторске студије јер од ове године Општина Пландиште 
помаже и докторанте. Такође је потсетио да је расписан и 
конкурс за најбоље студенте који су током студија остварили 
просек 8,5 и више и позвао присутне да конкуришу, у колико 
испуњавају услове. На овај начин Општина је обухватила све 
ученике који се образују, почев од најмлађих у вртићу до 
најстаријих, на мастер и докторским студијама на шта је 
веома поносна будући да се ради о општини са једним од 
скромнијих буџета у Региону. За школску 2020/2021. годину, 
финасијска средства за упис на прву годину мастер студија 
добили су: Милана Мајсторовић, Сариа Грачан, Сања 
Шобот, Марина Младеновић и Милош Ђорђевић из 
Пландишта, Ивана Малијар и Алекса Гојковић из 
Хајдучице, Мирјана Керкез из Милетићева и Атила 
Барна из Јерменоваца. 
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3A КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ВУК КАРАЏИЋ" ПЛАНДИШТЕ 

BЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА 

МАКЕДОНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
 

Културни центар "Вук Караџић" Пландиште 
добио је велико признање од стране Националног савета 
Македонске националне мањине као институција од 
посебног значаја за македонску националну заједницу у 
области образовања и културе. 

Национални савет македонске националне 
мањине на својој редовној седници одржаној 09.03.2021. 
године усвојио је одлуку да се културно-образовни 
центар "Вук Караџић" Пландиште прогласи за 
институцију од посебног значаја за македонску 
националну зајденицу. 

Ова одлука је велико признање како за нашу 
институцију, локалну самоуправу, тако и за све грађане 
Општине Пландиште. Ово признање је велика награда за 

све који раде на 
очувању културе, заједништва и слоге свих националности које 
живе на територији наше општине. Обзиром да смо једина 
општина која има званично пет службених језика у употреби и 
данас краси мулти-националности, награде и признања оваквог 
типа служе на понос, обзиром да се културни центар Вук 
Караџић труди да кроз реализацију својих годишњих програма и 
пројеката развија поштовање међу свим припадницима 
националних мањина и активно ради на очувању културе и 
традиције на нашим просторима - истакао је директор културног 
центра, Мирослав Петровић.  

         И.Ђ. и Р.Г. 

ИМУНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

НАЈУСПЕШНИЈА ВАКЦИНАЦИЈА У 

ЈУЖНОМ БАНАТУ 
 

 Према извештају Завода за јавно здравље, Дом здравља у 
Пландишту је означено као установа у којој се најуспешније 
спроводи поступак имунизације становништва. Велики проценат 
вакцинисаних посматра се у односу на укупан број становника. 
Од пријема првих доза вакцина активно се спроводи поступак 
имунизације грађана Општине Пландиште. Према службеној 
евиденцији Дома здравља укупно је вакцинисано 3611 грађана. 

- Од тренутка када су стигле прве дозе вакцина Дом здравља у Пландишту активно спроводи 
поступак вакцинације. Ова похвала коју смо добили, као установа која најуспешније спороводи поступак 
вакцинације односи се на број вакцинисаних у односу на укупан број становника. Ово само говори 
колику одговорност имају грађани наше општине, колико брину о свом здрављу и здрављу својих 
најближих - реко је др Небојша Дрљевић, в.д. директор Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште. 

Директор је такође рекао да велику захвалност за ово признање дугују медицинском тиму, свим 
докторима и медицинским сестрама који раде у Дому здравља, возачима санитета, као и свом помоћном 
особљу које у сваком тренутку води рачуна о дезинфекцији установе. Сви они раде као један тим, са 
једним циљем да заједничким снагама преброде ову 
недаћу, да становници наше општине изађу јачи и 
здравији. Спровођење имунизације се спроводи на два 
пункта са два тима лекара, са основним циљем да се 
обради што више захтева грађана, али и да би се 
растеретили лекари и медицинско особље. 

У општини Пландиште је до сада је 
вакцинисано више од 3611 становника. Од тога, више 
од 2200 грађана је примило другу дозу вакцине у 
поступку ревакцинације. У протоколу за вакцинацију 
нашле су се све четири дозе вакцине и сам поступак 
тече без икаквих застоја. И у наредним данима, 
наставићемо са поступком ревакцинације али ће се 
обављати и остали, редовни прегледи, додао је доктор 
Дрљевић. 
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Председник Општине Пландиште, Јован 
Репац потписао је у Министарству за заштиту 
животне средине уговор о суфинансирању 
пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања 
предеоног диверзитета у 2021. години. Укупна 
вредност реализације овог пројекта износи 
2.500.000,00 динара. 

На основу конкурса коју је расписало 
Министарство за заштиту животне средине 
Општинина Пландиште је добила средства за 
суфинансирање пројекта пошумљавања у циљу 
заштите и очувања биодиверзитета. Министарство 
заштите животне средине објавило је листу 
пројеката пошумљавања који ће бити подржани са 
укупно 99,9 милиона динара. За средства која се 
преко јавног конкурса додељују из Зеленог фонда 
у конкуренцији је било 52 пројекта, а на листи 
добитника новца је 38 пројеката пошумљавања 
градова и општина. 

Новчана државна подршка одобрена је за 
пројекте пошумљавања у општинама Србобран, 
Трстеник, Опово, Прибој, Чајетина, Врњачка 
Бања, Инђија, Ћићевац, Ириг, Темерин, Косјерић, 
Неготин, Стара Пазова, Апатин, Пландиште и 
Кула. 

На листи добитника су и градови Панчево, 
Смедерево, Ваљево, Зрењанин, Нови Пазар, 
Пирот, Нови Сад, Лесковац, Ниш, Чачак, Шабац и 
Краљево. 

Обзиром да Општина Пландиште спада у 
подручја са најмањим процентом шумовитости у 
Војводини, са свега 0,5% засада под шумом, 
рализација овог пројекта биће од велике важности 
за повећање процента шума на нашој територији. 
Укупна вредност пројекта је 2.498.684,00 динара, 
од којих je 80% средстава обезбедило 
Министарство заштите животне средине, док је 
20% средстава обезбеђено из буџета локалне 
самоуправе. Основни циљ пројекта је повећање 
површина под засадом шума, пошумљавање 
деградираног и ерозивног земљишта, стварање 
ветрозаштитног појаса и очување предеоног 
диверзитета. Реализацију пројекта ћемо спровести 
на ударним подручијима у укупној површини од 
око 3 хектара - изјавио председник Општине 
Пландиште Јован Репац. 

Овакви и слични пројекти су од великог 
значаја за читаву Општину Пландиште, јер 
желимо да у наредних 5 до 10 година драстично 
повећамо засаде под шумом, нарочито на 
ветрозаштитним појасевима и земљишту које по 
својим карактеристикама представљају погодно 
тло за пошумљавање, рекао је још председник 
Општине.              Г.Р. 

ЗАХВАЉУЈУЋИ МИНИСТАРСТВУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НАСТАВЉА СЕ ПОШУМЉАВАЊЕ ОПШТИНE 

„УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ – ФАЗА 2“ 

 Општина Пландиште спада у 50 локалних самоуправа 
у Србији које су кроз Програм „Управљање људским 
ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“, добиле тзв. 
„пакет подршке“. Захваљујући њему, правимо велики 
искорак ка стварању службеничког система који ће 
омогућити професионално усавршавање запослених као и 
оцењивање њиховог рада. На заједничком састанку са 
представницима Савета Европе, који спроводи Програм, и 
колегама из других локалних самоуправа, говорили смо о 
резултатима примене и позитивним помацима у 
функционисању управе. Радује нас што ћемо имати 
прилику да наставимо да радимо на професионализацији 
локалне управе, што је једини исправан начин за 
успостављање ефикасне локалне управе која ради у корист 
грађана и привреде. 
 Програм „Управљање људским ресурсима у локалној 
самоуправи – фаза 2“, вредан је 4 милиона евра и 
заједнички га финансирају Европска унија и Савет Европе а 
спроводи Савет Европе у сарадњи са @МДУЛС и @СКГО. 
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ТРЕЋИ “МАРЦИШОР“ У БАРИЦАМА 

ОВЕ ГОДИНЕ ONLINE МАНИФЕСТАЦИЈА 

 Фондација „Протпоп Траиан Опреа“ из 

Вршца и Месна заједница Барица са члановима 

КУД-а „Николае Балческу“ су  ове године 

организовали трећу по реду манифестацију 

прославе доласка пролећа под називом 

„Марцишорул“. Организатори су због пандемије 

корона вируса догађај реализовали online. То значи 

да су 1. марта, свако у свом седишту, Удружења и 

активи жена који су учествовали у реализацији ове 

манифестације, свако у свом седишту, представили 

своје активности и радове којима се баве и тако 

подржали овогодишњи Мацишор у Барицама. Уз 

Баричанке које су и овога пута поставиле сцену 

манифестације за сваку похвалу, подржали су 

Актив жена из Алибунара, Гребенца, Месића и 

први пут, Актив жена „Петкана“ из Маргите као и 

гимназија „Борислав Петров Браца“ из Вршца и 

школа домаћина, подручно одељење ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Пландиште у Барицама. 

Манифестацију су онлајн подржали 

Генерални конзул Румуније у Србији, Георге Дину, 

председник СО Пландиште, Горан Доневски и 

Сорин Јанеш, потпредседник Фондације „Протопоп 

Траиан Опреа“ који су поводом 3. манифестације 

„Марцишорул“ послали своје видео поруке у 

којима су, бираним речима говорили о почетку 

манифестације, успешним реализацијама и 

подршци коју ће манифестација убудуће имати. 

       Г.Р. 

ПОМОЋ У КУЋИ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ 

УСКОРО НОВА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 Општина Пландиште, у сарадњи са ГИЗ-ом 

(немачком владином агенцијом за техничку 

подршку и сарадњу) и Министраством за рад, 

запошљавање борачка и социјална питања 

успешно реализује пројекат „Услуге социјалне 

заштите за осетљиве групе“. Ових дана заједно са 

Покрајинским заводом за социјалну заштиту, 

реализована је активност тродневног програма 

обуке неговатељица за рад са децом са сметњама 

у развоју. 

 Акредитовани предавачи из области 

социјалне заштите и бриге о деци, уз присуство 

координатора пројекта, Татјане Ђорђијевски, 

одржали су сетификовани семинар за 10 будућих 

неговатељица и једног стручног сарадника за рад са децом са сметњама у развоју. На тродневном 

семинару, будуће неговатељице обучавале су се како да раде и приступе деци оболелој од аутизма, 

Дауновог синдрома и епилепсије. Такође су едиковане и за рад са децом која болују од церебралне 

парализе, која су непокретна или болују од шећерне болести. 

 Будуће неговатељице деце са сметњама у развоју након обуке добијају сертификат да су завршиле 

обуку а све у циљу успостављања нове услуге социјалне заштите „Помоћ у кући за децу са сметњама у 

развоју и њихове породице“, изјавила је Татјана Ђорђијевски. 
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ЗА ВРТИЋ У БАРИЦАМА 
 

ПРВО МЕСТО  

ЗА НАЈБОЉЕ МАРЦИШОРЕ 

 Почетком марта часопис намењен намлађима, 
под називом „Bucuria copiilor“ у преводу Дечија 
радост, издавачке куће Либертатеа из Панчева, 
расписао је конкурс за најлепши дечији рад на тему 
“марцишор“, симболичног знака и весника пролећа. 
Румуни славе и радују се доласку пролећа и свим 
весницима овог годишњег доба. 

 На конкурсу су учествовали и малишани из 
Вртића у Барицама, подручног одељења 
Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште. Уз помоћ васпитачице, Еугеније 
Михајлов и родитеља, ови малишани су послали 
радове који су изабрани за најбоље. 
 Због присутности пандемије корона вируса, 
представници „Либертатеа“ и дечијих новина, након 
проглашења најбољих, дошли су у Вртић у Барице да 
лично уруче захвалнице, свој деци која су послала 
радове. Дипломе, часописе и књиге за најбоље 
радове на конкурсу, добили су Анда Агадишан, 
Петра Паула Микша, Денис Павић и Марибел 
Живан. Остала деца су добила захвалнице за учешће 
у изради групног рада који је такође, био проглашен 
најбољим. 

За узврт, гостима из Панчева, Мариани 
Стратулт, директорици „Либертатеа“, Валентину 
Мик, заменику директорице и Дану Мата, главном 
уредику дечијих новина, малишани вртића 
приредили су краћи рецитал посвећен пролећу и 
Дану жена, 8. марту. 

МАРИЦА ЊАГОЈЕВ ЛАЗИЋ ИЗ АМЕРИКЕ 

ДОНИРАЛА СРЕДСТВА ЗА РУЖЕ И ТУЈЕ 
 

САДНИЦЕ ЗА ПОРТЕ  

СРПСКЕ И РУМУНСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 
 

 Актив жена „Петкана“ из Маргите, најмлађи 
актив у општини Пландиште, у суботу, 20. марта је 
спровео акцију садње 70 ружа и 24 садница туја. 
Заједо са члановима Црквеног одбора Српске 
православне цркве у Маргити којима се придружио 
и месни парох, Немања Џамбић прво су саднице 
засадили у порти српске православне цркве а након 
тога и у порти Румунске православне цркве, као и 
на улици, испред обе цркве. Саднице су купљене 

захваљујући доброчинству Марице Њагојев 
Лазић из Америке, иначе родом из Маргите. 
Марица Њагојев Лазић је овога пута Активу 
поклонила 500 долара за куповину садног 
материјала. Захваљујући мештанима: Јону Гроза, 
Живку Попову и Анђелку Комердељу, Актив је 
добио још 13 туја које су такође засађене. По 
речима Зорице Попов Божић, председнице Актива 
жена „Петкана“ из Маргите, почетком априла у 
плану је реализација следеће хуманитарне акције 
коју увелико спроводе. Реч је о сакупљању одеће и 
средстава за хигијену за дом за незбринуту децу 
„Вера Радивојевић” у Белој Цркви. Планирано је да 
почетком априла помоћ буде и предата. 



С Т Р А Н А  6  

ИЗ РАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ У ПОСЕТИ  

ДРЖАВНОМ ДАТА ЦЕНТРУ У КРАГУЈЕВЦУ 
 

 Представници 14 градова и општина међу 

којима су били и представници општине Пландиште, у 

среду, 24. марта су посетили Државни дата центар у 

Крагујевцу. Циљ посете је била припрема за даљу 

имплементацију услуга еУправе на локалу, у складу са 

заједничком иницијативом Покрајинског секретаријата 

за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 

локалну самоуправу и Канцеларије за ИТ и еУправу. 

Током посете, начелници и ИТ стручњаци из 

општинских и градских управа, заједно са 

представницима Канцеларије за ИТ и еУправу 

направили су пресек коришћења постојећих услуга 

еУправе (еЗУП, еБеба, еВртић, еГрађанин, отворени 

подаци), планове за развој нових (услуге из поверене 

надлежности на Порталу еУправа, CRM, електронска 

писарница) и могућност коришћења националне инфра-

структуре еУправе (Државног дата центра у Крагујевцу и мреже еУправе). 

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу др Михаило Јовановић је истакао значај Државног дата 

центра који је отворен и пуштен у пробни рад у децембру прошле године као најсавременији објекат 

овог типа у региону, намењен чувању података и опреме. 

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЗОРИШТА 

ПРЕДСТАВА У ХАЈДУЧИЦИ 
 

У организацији КОЦ "Вук Караџић" Пандиште и МЗ Хајдучица, а 

под покровитељством општине Пландиште, у суботу, 27.03.2021. године, 

поводом Светског дана позоришта у Дому Културе у Хајдучици одиграна 

представа под називом "Има једна 

земља", у извођењу глумца Јовице 

Јашина. 

 По речима директора КОЦ-а, 

Мирослава Петровића представа је одржана уз поштовање свих 

прописаних мера Кризног штаба у циљу спречавања ширења заразе 

СОВИD-19.             Г.Р. 
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* *  Б Л И Ц  *  *  Б Л И Ц  *  *  Б Л И Ц  * *    
 

 Школско првенство Србије у каратеу одржаће 
се највероватније у суботу 10. априла 2021. године 
у Београду. Право наступа имају ученици основних 
и средњих школа који су се квалификовали за ово 
завршно такмичење а међу њима је и Огњен 
Цветићанин ученик ОШ "Доситеј Обрадовић" и 
члан КК "Агробанат" из Пландишта. Надамо се да 
ће овај млади дванаестогодишњи такмичар достојно 
репрезентовати своју школу, клуб и општину 
Пландиште. Државно школско првенство у каратеу 
(кате/спортске борбе) организују Савез за школски 
спорт Србије и Карате федерација Србије. 

* 
 03/04. априла, у термину од 16:00 часова, 
утакмицама 12. кола почиње пролећни део 
фудбалског првенства у оквиру МФЛ Алибунар-
Пландиште. Од наших клубова у овом 
такмичарском рангу највеће изгледе да остваре 
запажен резултат имају екипе које су тренутно на 
деоби првог места - Слога (Маргита) и Младост 
(Велика Греда). 

* 
 ФСО Пландиште у сарадњи са Удружењем 
фудбалских судија и инструктора врши упис 
полазника у школу за фудбалске судије за оба пола. 
Сви заинтересовани (16-26 година) могу се 
пријавити Фудбалском савезу Пландиште, ул. 
Војводе Путника 58/2, или путем телефона 013/862-
338 и 062/208-952.            
              puggia 

СТРЕЉАШТО 

 

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ  

ЗА СТРЕЛЦЕ ИЗ ПЛАНДИШТА 
 

У оквиру подручне лиге Куп-а града 

Вршца у стрељаштву, стрелци из Пландишта 

бележе одличне резултате на почетку такмичарске 

мини лиге. Након II кола Спортско друштво 

„Плантекс 1981“ из Пландишта налази се на првом 

месту испед СУ „Тане 1“ Вршац, СУ „Покрет 

ратних ветерана“ Вршац и СД „Одбрана“ Бела 

Црква. 

Иако је СД „Плантекс1981“ из Пландишта 

након неколико година паузе поново почело 

активно да се такмичи, квалитет свакако не 

недостаје. Главни носиоци сениорског тима су 

Душко Мајсторовић, Горан Ристић, Бојан 

Павловски и Давор Ћалић. 

Стрељачки савез Србије у последњих пар 

година ради на реализацији великих пројеката 

обнављања и подршке стрељачким клубовима 

широм Србије. То смо видели као велики подстрек 

да се ми као спортско друштво поново активирамо 

и наставимо дугу традицију стрељаштва која се 

неговала дуги низ година. Стрељаштво као спорт и 

олимпијска дисциплина заузима веома висок ранг 

у свету, и сама популаризација овог спорта у 

Општини Пландиште је на високом нивоу. Јесте да 

је лига тек на почетку, али овакви добри резултати 

из кола у коло су само подстрек за даљи рад и 

напредак и тиме подижемо и интересовање младих 

за овај спорт - изјавио је представник клуба Давор 

Ћалић. 

Г.Р. 

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАН ЖЕНА  

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

ОО СНС Пландиште делио је руже свим женам 

које су тога дана биле у центру Пландишта 
 

Представници ОУИР Пландиште,  
традиционално су обезбедили и уручили цвет 

 свим чланицама Удружења. 
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СПОРТСКИ КАЛЕНДАР - АПРИЛ 
 

ФУДБАЛ - Војвођанска лига / Исток 
 

03.04.  16:00h   Пландиште: Слога – Бегеј  
         (Житиште) 
17.04. 16:30h   Пландиште: Слога – Омладинац ФАМ 
         (Ботош) 
24.04. 16:30h   Пландиште: Слога – Пролетер  
        (Бан. Карловац) 

 

ФУДБАЛ - Прва ЈБПФ лига 
 

04.04. 16:00h   Хајдучица: Хајдучица – Долина 
              (Падина) 
18.04. 16:30h   Хајдучица: Хајдучица – БАК  
             (Бела Црква) 

 

ФУДБАЛ - Друга ЈБПФ лига - Исток 
 

04.04. 16:00h   Милетићево: Граничар – Омладинац 

       (Загајица) 
18.04. 16:30h   Милетићево: Граничар – Банат 
       (Дупљаја) 

 

ОДБОЈКА 
Регионална лига/Јужни Банат - пионирке 

 

10.04. 14:00h   Пландиште: Пландиште – БНС 
                (Б.Н. Село) 
17.04. 14:00h   Пландиште: Пландиште – Баваниште 
                (Баваниште) 

Војвођанска лига - ИСТОК 

ФК "Слога" из Пландишта након две 

стартне победе односно пораза учврстио је своју 

позицију у средишњем делу табеле. Општи утисак 

је да пландиштанске фудбалере у наставку 

такмичења очекује нешто лакши распоред.  
          puggia 

Прва ЈБПФ лига 

Досадашњи учинак Хајдучичана, могао би 

се описати као одличан. Тренутни статус на 

табели обећава најбољи пласман у 83 године дугој 

историји клуба.          puggia 

Друга ЈБПФ лига - ИСТОК 

У ФК "Граничар" из Милетићева, као 

повратнику у овај ранг такмичења, не могу бити 

незадовољни приказаним партијама а уз мало 

среће бодовни салдо односно пласман на табели 

би био много бољи. Други део првенства је тек 

почео и сигурно има доста простора за напредак 

односно да се поправи досадашњи утисак. 

Надамо се да ће сва три наша представника 

остварити зацртане планове у пролећном делу 

првенства.           puggia 

С П О Р Т С К Е    А К Т У Е Л Н О С Т И 
 

Ф У Д Б А Л 


