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Б Е С П Л А Т А Н

П Р И М Е Р А К

ПРЕСУДОМ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ

ОПШТИНА МОРА ДА ПЛАТИ ПРЕКО 50 МИЛИОНА
Пресудом Привредног суда у Београду од 05.07.2012.
године, усвојен је тужбени захтев тужиоца, Интермоста
АД у стечају против тужене, Општине Пландиште на
име главног дуга од 28.336.504,07 динара са каматом,
према Закону о висини стопе затезне камате и
трошковима поступка од 973.500,00 динара.
Интермост АД у стечају, по правоснажности пресуде
која је потврђена од стране Вишег привредног суда у
Београду, поднела је предлог за извршење,
30.10.2013.године у Панчеву, којим тражи да се исплати
износ главног дуга од 28.336.504,07 динара и то са
каматом на износ од 15.469.398,80 динара почев од

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
СВИХ ОБЈЕКАТА
Закон о Легализацији свих
објекта (стамбених, пословних)
ступио је на снагу 01. 11. 2013.
године.
Обавештава се грађанство да се
у писарници Општинске управе
општине Пландиште, могу
поднети нови захтеви за
легализацију, најкасније до 30.
01. 2014. године.
Поступци за легализацију
започети по захтевима који су
поднети 2003., 2006. и 2009.
године, а нису окончани,
окончаће се по новом Закону и
не морају се подносити нови
захтеви.
Начелник Општинске управе
Александра Одавић-Мак

20.12.2007.године, на износ од 6.965.129,60 динара, почев
од 17.02.2008. године и на износ од 5.901.975,67 динара
почев од 20.02.2008.године, па све до исплате трошкова
поступка у износу од 973.500,00 динара.
У четвртак, 7.11.2013. године са општинског рачуна у
корист ИНТЕР Мост-а А.Д. у стечају, принудном
наплатом скинуто је 56.100.000,00 динара. У прилог
овоме налазе се фотокопије, предлог за извршење,
изречене пресуде Привредног суда у Београду и део
Образложења исте које објављујемо и стављамо на увид
грађанима општине Пландиште, рекао је председник
општине, Милан Селаковић.
(фотокопија страна 2)

Н А 8. С А Ј М У И Н В Е С Т И Ц И Ј А У Н О В О М

САДУ

О п ш т и н а
Пландиште
на
Међународном
сајму инвестиција
„Инвестекспо 2013.“
наступа од првог
сајма, већ осам
година заредом. Ове
године, као и пар
година
уназад,
о п ш т и н а
П л а н д и ш т е,
захваљујући
Покрајинском
секретаријату за
међурегионалну
сарадњу и локлану самоуправу, средства за закуп и опремање штанда обезбедила је
пројектом од овог секретаријата. Током Сајма, представници 46 општина из
Војводине, Србије и са Косова, о конкурисању за средства код иностраних фондова
ЕУ, детаље су могли да сазнају на штанду Покрајинског секретаријата за
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу као и на штанду Покрајинског
фонда за капитална улагања и штанду Канцеларије за недовољно развијена
подручја Републике Србије. Општина Пландиште је представила своју нову
индустријску зону, Пландиште - Запад али је паралелно промовисала и потенцијале
у области текстилне производње. Интересовање за туризам и посету дворцима по
којима је општина посебно позната и који су туристички бредн општине, није
јењавало ни ове године. Првог дана Сајма, када је министар без портфеља у Влади
Републике Србије, Сулејман Угљанин, званично отварио Сајам, испред општине
Пландиште, био је заменик председника општине, Ендре Сабо а другог дана на
штанду је био одборник у СО Пландниште, Мирослав Петровић.

Након званичне одлуке Локалне самоуправе да се и ове године помажу студенти слабијег материјалног стања,
Општина је расписала конкурс на који је, до званичног затварања конкурса, стигло 130 захтева.
Комисија у саставу Ендре Сабо, председник и Олга Димитровски и Раде Сурла, чланови, почела је са радом и
разматрањем пристиглих захтева. По речима чланова Комисије, након обраде свих захтева, Комисија ће објавити
прелиминарну листу оних студента који испуњавају задате услове и стичу право на материјалну помоћ. Листа ће бити
објављена на сајту и огласној табли општине. У колико буде приговора, разматраће се и тек након тога објавиће се и
званична листа свих студента који ће у школској 2013/2014. добијати материјалну помоћ.

ОПШТИНА ПОМАЖЕ СТУДЕНТЕ И У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.

ФОТОКОПИЈА ПРЕСУДЕ ПРИВРЕДНОГ СУДА У БЕОГРАДУ И ДЕО ОБРАЗЛОЖЕЊА
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НИС НОВИ САД УСКОРО ПОЧИЊЕ ИСТРАЖИВАЊА НАФТЕ И ГАСА

ОПШТИНА ОБЕЗБЕДИЛА 120 РАДНИХ МЕСТА

Компанија НИС а.д. Нови Сад
након максимане искоришћености
првих бушотина нафте и гаса у
бившој
Југославији,
на
териториоји јужног Баната у
општини Пландиште, ових дана
креће
у
нова
геолошка
истраживања нафте и гаса на
територији јужног и средњег
Баната.
За
потребе
НИС-а,
компанија Калининград Геофизика
из Русије изводиће геофизичка
испитивања на територији општине
Пландиште, према Пројекту 3Д
рефлективних
сеизмичких
испитивања
на
истражном
простору Бока-Јеремновци.
То је био повод да представници
Компаније НИС а.д. Нови Сад и
предсатвници руске компаније која
ће изводити испитивања нафте и
гаса, посете општину Пландиште и
представе пројекат
3Д
сеизмичка
испитивања.
На
презентацији
пројекта,
поред
преставника НИС-а,
Горице
Мандић,
представника
извођача
радова,
Игора Карпухина,
предсетавника Geo
СТРАНА

8

Oil-a, Данета Радаковића и
Жељка Секулића, били су и
председник општине Пландиште,
Милан Селаковић, председдник
СО Пландиште, Раде Клашња и
представници
свих
месних
заједница општине Пландиште.
Реализација Пројекта је 9 месеци и
за то време ће бити потребно 120
нових радника који ће радити на
разним пословима на пројекту.
Руководство Општине је успело да
постигне договор са НИС-ом да се
за потребе пројекта запосле
радници са територије општине
Пландиште . За време рада на
Пројекту, запосленим радницима
биће регулисан радни стаж и осве
остале
обавезе.
За
почетак
пројекта, добијене су сагласности
Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине

и
Министарства
природних
ресурса,
рударства и просторног
планирања.
На презенацији пројекта,
извођачи
радова
су
присутнима и методу 3Д
сизмичких
испитивања,
начин рада и утицај на
еколошку средину. Пре
почетка извођења радова,
представници НИС-а ће
обавестити
житеље
општине
Пландиште о предстојећим радовима
на њиховој територији. Ступиће се у
контакт са власницима свих парцела
које су на линији радова, и они ће
бити обавештени о планираним
истраживањима и затражће се
сагласност о уласку у њихов посед.
Уколико дође до одређених врста
штета на поседима, сви власници
парцела
детаљно
ће
бити
информисни о начину утврђивања
штете и ценовнику по коме се она
исплаћује.
Исплата
записнички
констатованих износа за штете,
власнику се у целости исплаћује у
року од највише 20 дана. У току
извођења радова НИС ће интензивно
сарађивати
са
представницима
општина, месних заједница као и
Министарством
унутрашњих
послова.
Г.Р.

ПОЉОЧУВАРИ УПОЗОРАВАЈУ РАТАРЕ

КАЗНА ЗА ПРЕОРАВАЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА
Пољопривредни радови у општинском атару полако се
приводе крају. Више од 80% радова је завршено.
Ратари се увелико обављају јесењу сетву али врше
припрему и за пролећне радове. Користе сваки леп дан
и сат да покупе род са поља и заврше потребне
припреме. Управо у ово време, Пољочуварска служба
општине Пландиште региструје негативну појаву
одоравања и прекопавања путног појаса дуж
магистралног и локалних путева. Најкритичније је на
путу Јерменовци-Велика Греда, потез Чауш.
Радован Рокнић, координатор Пољочуварске
службе општине Пландиште каже да се о овом
проблему говори већ годинама али се још увек није
сузбио. Напротив, обрада земље великом и снажним
машинама као да је окуражила власнике њива да их
узору до саме ивице пута. Немогуће да нису свесни да

на тај начин угрожавају и смањују проходност на
атарским путевима. Путни појас треба да је најмање 4
метра ширине. Пољочуварска служба упозорава све
ратаре да ће такви поступци бити најстроже
санкционисани, било о коме да је реч. Пољочуварска
служба ће саставити записник о прекшају који се даје на
законско процесуирање. До сада је састављено 5
записника. Пољочувари кажу да би и за њих било лакше
да се на томе заврши.
Истина, међу ратарима има и оних који равнају и враћају
у првобитно стање преоране путне појасе, свесни штете
која се наноси. Овакви поступци дају наду да ће се, у неко
догледно време и овај проблем решити. Пољочувари
поручују да су и путеви и природна околина заједнички
простор свих који ту живе и управо због тога околина и
простор треба да се очувају, у интересу свих грађана,
подједнако.

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ АТАРА * Михољско лето и лепо време, невероватно за крај октобра и
почетак новембра никако нису заварали вредне ратаре који су даноноћно у пољу и скидају род за који се боре током
сезоне. Према последњем Извештају о јесењој берби који је саставио Зоран Мајкић, берба јесењих култура је скоро
завршена. Сунцокрет и соја, обрани су са свих засејаних површина. Остало је још је само кукуруз да се обере. Са
укупно 6990ха колико је било посејано меркантилним кукурузом, укупно је обрано 4194ха, 1704 ха на пољима
пољоприврених предузећа и 2490 ха са поља индивидуалних газдинстава. Просечан род, са до сада обранх површина је
4,6 тоне по хектару. У атару општине Пландиште, ове године је семенског кукуруза било на површини од 245ха, све на
пољима пољопривредних предузећа и задруга.Овај род је комплетно обран са 245 ха са просечним приносом од 4,5 т/ха.
У оппштинскома тару, сунцокрета је билона површини од 4529 ха од чега 2579 ха на пољима индивидуалних
газдинстава и 1950 ха пољима пољопривредних предузећа и задруга. Просечан принос код соје, ове годинеје било 2т/
ха. Соја је била засејана на површини од 7321ха, 4250ха индивидуалних газдинастава и 3091ха на пољима
пољопривредних задруга. Просечан принос соје ове годинеје био 2,1 т/ха. У берби учествује укупно 132 комбајна. Што
се тиче плана јесење сетве, уљана репица је засејана на површини од 240 ха, колико је било и планирано. Семенска
пшеница је посејана на 200ха, а озими јечам на 1200ха. Меркантилна пшеница је планирана да се посеје на 7300ха. До
сада је посејано 3650 ха пшенице. Ове јесени Планом је предвиђено да се укупно посеје 8940ха. Дубоко орање, према
Плану сетве, обавиће се на површини од 21537 ха. До сада је поорано 4732 хектара.
Г.Р.

ИЗВЕШТАЈ СА 35. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

СКУПЉИ АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ
Нова, 35. седница Општинског
већа општине Пландиште одржана
је у
четвртак, 31. октобра.
Седницом је председавао
председник Општине, Милан
Селаковић а у раду Већа је
учествовало шест већника (Е.
Сабо, В. Златковић, З.
Мркобрада, М. Микша, Б.
Јовановић и М. Стоилковски).
Чланови Већа су на последњој
седници разматрали 5 тачака
дневног реда. Након усвајања
записника са претходне седнице,
прво је разматран Предлог
Решења о давању сагласности на
ценовник услуга превоза у градско
-приградском саобраћају СТУП
Вршац А.Д. Известилац по овој

тачки био је председник
општине, Милан Селаковић
који је рекао да СТУП Вршац
тражи корекцију цена од 5% да
би могли да наставе квалитетан
и безбедан превоз у градском и
приградском саобраћају.Иначе,
из СТУП-а кажу да повећање
трошкова пословања од 7,1% и
неусклађеност цена, директно
угрожавају ликвидност и
стварају услове за неминовно
ур ушавање квалитета у
обављању повереног посла,
превоза становника општине
Пландиште. Након тога, чланови
Већа разматрали су и овога пута
још један Предлог Закључка о
измени и допуни Плана јавних

набавки за 2013.годину, 13 по реду у
овој години. Известилац по овој тачки,
председник Општине, упознао је
већнике да је реч о измени која се
односи на средства за пројекат израде и
постављање нових табли са називима
насељених места, натписом органа и
организација. Средства додељује
Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне
заједнице по конкурсу за расподелу
буџетских средстава органима и
организацијама у АП Војводини у чијем
раду су у службенној употреби језици и
писма мањинских националних
заједница. Претпоследња и последња
тачка Општинског већа општине
Пландиште били су Захтеви и молбе
грађана и удружења и текућа питања.
Сагласности, молбе и захтеви, усвојени
су једногласно.
СТРАНА
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УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Михољско лето и лепо време ишли су на
руку не само ратарима у пољу већ и
неимарима који ових дана увелико раде на
адаптацији зграде у општинском дворишту

Почетком ове недеље, (понедељак, 4.11.), у Пландишту је почела
са радом нова текстилна фирма Јасмил ДОО из Ариља, чији је
долазак у општину дуго најављиван. Погон нове фирме налази
се у хали бившег Плантекса.
У првој недељи, у Јасмилу ДОО почело је да ради 20 шивача,
како је руководилац производње, Славица Буљ изјавила,
потпуно законски заштићених, што значи да су пријављени
радници и да остварују сва права из рада. Кратак је период да би
се дала нека озбиљнија оцена, али за сада, сви су веома
задовољни условима рада, рекла је Славица Буљ. У погону
Јасмил ДОО тренутно се шије мушки програм, брендирани доњи
веш. Лепа вест из новоотворене фирме јесте да је најављено
запошљавање још 10 радника до краја недеље.
Г.Р.

која

АКТУЕЛНО „ЈАСМИЛ“ ПОЧЕО СА РАДОМ

модернизација служби Локалне самоуправе

се

припрема

за

Услужни

центар

општине Пландиште.
Овим радовима се приступило захваљујући
средствима која су пројектно добијена од
Покрајинског

секретаријата

за

рад,

запошљавање и равноправност полова у
износу од преко 1.500.000,00 динара, а остало
до укупног износа од 2.411.115,00 динара из
општинске

касе.

Циљ

пројекта

је

општине Пландиште, повећање ефикасности
и побољшање комуникације са локалним
На основу члана 62. став 3. и члана 63. Правилника о садржини, начину и
поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'' бр. 31/2010,
69/2010 и 16/2011) Општинска управа општине Пландиште објављује

становништвом и јавним предузећима. По

О ГЛАС
О ИЗЛАГАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА
ПЛАНДИШТЕ НА ЈАВНИ УВИД

Услужном центру, становништво ће моћи и

речима

начелнице

Александре

Одавић

Општинске
Мак,

управе,

захваљујући

активно да учествује у решавању својих
проблема. У Услужном центру ће, осим

1.
ИЗЛАЖЕ СЕ на јавни увид у целости нацрт Плана генералне регулације
насеља Пландиште у периоду од 14.11.2013. до 14.12.2013.године сваким
радним даном од 08,00 до 14,00 сати.
2.
План ће бити изложен у малој сали Скупштине општине Пландиште, улица
Војводе Путника 38 у Пландишту.
3.
Заинтересована лица могу стављати примедбе на предлог плана и исте
доставити у периоду излагања плана, у писменом облику Комисији за планове
скупштине општине Пландиште на адресу Скупштина општине Пландиште,
Војводе Путника 38. са назнаком ''За План генералне регулације насеља
Пландиште''.
4.
Седница комисије за планове Скупштине општине Пландиште на којој ће се
разматрати приспеле примедбе биће одржана дана 20.12.2013.године са
почетком у 11,00 сати у малој сали Скупштине општине Пландиште, у
Пландишту, улица Војводе Путника бр. 38.
Овим се позивају сва лица која доставе писмене примедбе на план и извештај
да исте образложе на седници Комисије за планове Скупштине општине
Пландиште, наведеног датума.

запослених у Локалној самоуправи бити и
представници Центра за социјални рад
општине, вероватно Републичка пореска
управа и служба катастра.
Радове на адаптацији зграде, изводи АД
Напредак Пландиште који су на конкурсу
Јавне

набавке

били

најповољнији.

По

речима инжењера Горице Стефановић, која
прати извођење ових радова, до сада је на
згради урађена нова подна бетонска плоча,
хидро и термоизолација пода а ових дана ће
се

радити

и

керамичка

подна

облога.

Тренутно се ради термоизолација фасадних
зидова након чега ће се урадити и замена
фасадне столарије и унутрашњи радови.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Општинска управа
Број: 350-23/2013-02-IV
Дана: 04.11.2013.године
Пландиште
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Радови на адаптацији зграде биће завршени
до краја године.
НАЧЕЛНИК
Александра Одавић Мак, дипл.правник

РАДОВИ У ПУНОМ ЈЕКУ

У ДУЖИНАМА НОВИ ПРАВОСЛАВНИ ХРАМ

ВЛАДИКА БАНАТСКИ ОСВЕШТАО ТЕМЕЉЕ
Темеље новог, православног
храма у Дужинама освештао
ј е
Њ е г о в о
Преосвештенство Епископ
Банатски
Господин
Никанор у саслужењу
осталог свештенства, заједно
са месним парохом у
Пландишту, и месним
парохом у Д ужинама,
јерејем,
Синишом
Лакичин. У општини
Пландиште још су једино
Марковићево и Дужине без
месних храмова. И због тога
а и зато што је у Дужинама
постојала католичка црква
којаје пре неколико десетина
година срушена, Дужинчани
су већ извесно време били
репшени да у селу подигну
нову цркву. Ове године,
идеја је преточена у дело.
Почетак градње православне црке
у Дужинама умногоме је помогла
Општина, прво куповином плаца
који је додељен Месној заједници
за градњу цркве, доделом свих
потребних дозвола за градњу,
пројектом и на крају и самим
грађевинским материјалом који се
користи за градњу. Све то, ипак
не би било, да није било
иницијативе самих мештана који
су се прво обратили Општини,
рекао је председник Општине,
Милан Селаковић. Општина ће
сигурно помоћи да се градња
храма у Дужинама и заврши,
сходно могућностима и у оквиру
новог буџета који треба да буде
усвојен крајем године. Како је

председник рекао, још се није
десило да се започета градња
цркве и не заврши, али, не може
се очекивати од једне мале
општине да градњу заврши за
годину дана. Председник је
позвао све вернике и донаторе
да помогну изградњу цркве у
Дужинама. Међу првима који је
подржао градњу цркве у
Дужинама, а данас по речима
самих мештана један од
највећих донатора и добротвора
за градњу је Душан Тасевски,
председник Црквеног одбора у
Дужинама. Душан је велики
оптимиста и како каже, сигуран
је да ће уз помоћ људи добре
воље, до краја године подићи
плочу. Јављају се за помоћ и
они који више не живе у
Дужинама али воде порекло.
Жеља да и они у Дужинама
буду као остала села, да имају
своју црква, ма колико мала
била, је велика и мештани су
чврсто решени да започето и
заврше, рекао је Душко. Нови
православни храм у Дужинама
носиће име Покрова Пресвете
Богородице који се слави
14.октобра. У свом обраћању
присутним верницима и
многобројним мештанима и

гостима, Владика Никанор је
рекао да
у Епархији неме
пруно храмова који носе име
Пресвете Богородице али да су
ти храмови пуно посећени и
увек има много народа који
долази знајући њену духовну
моћ и материснку бригу за
свако дете, за сваког човека и
свако створење. Његово
Преосвештенство Владика
Банатски је захвалио Богу за
велико дело постављања и
освештење темеља храма у
Дужинама као и мајци Божијој,
којој нека је слава и хвала! У
темеље нове цркве у
Дужинама, Владика Никанор је
поставио запис који је прво он,
затим председник ЦО Дужине
и председник Општине, залио
бетоном. До завршетка храма,
верници и остали мештани
могу да се моле и да
присутвују служби која може
да се одржи на освештаним
темељима, испред великог
крста у средини цркве која се
гради. Свечаном чину
присутвовале су бројне званице
а у име Општине Пландиште,
заменик председника, Ендре
Сабо и одборници у СО
Пландиште.
Г.Р.
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КВАЛИТЕТНА ЛИГА КС ВОЈВОДИНЕ
КАДЕТКИЊЕ
Група Б

ПИОНИРКЕ
Група Б

Пландиштанске пионирке, први део првенства завршавају без пораза, победивши први (Рума) и трећу
(Зрењанин) екипу са прошлогодишњег Првенства Војводине. Самим тим, амбициозне младе кошаркашице
највероватније су обезбедиле и учешће на Завршном турниру за првака Војводине.
М.П.

КУРС ЗА ФУДБАЛСКЕ СУДИЈЕ
ФСО Пландиште у сарадњи са
Удружењем фудбалских судија и
инструктора врши упис полазника на
курс за фудбалске судије. Сви
заинтересовани (16-30 година) могу се
пријавити Фудбалском савезу
Пландиште, ул.Војводе Путника 58/2,
или путем телефона
013/862 - 338 и 062/208-952.

Прва јужнобанатска подручна фудбалска лига

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 08. новембар 2013, Година 1. Број 2.
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ

