
Билтен Општине Пландиште 

Б Е С П Л А Т А Н  П Р И М Е Р А К  

Б Р О Ј  2 5 .  Г О Д И Н А  I I I ,  2 7 .  Ф Е Б Р У А Р  2 0 1 5 .  

НАЧЕЛНИК ЈУЖНОБАНАТСКОГ 

ОКРУГА У ПЛАНДИШТУ 

Председник општине Пландиште, Милан 

Селаковић са својим сарадницима ових дана 

примио је начелника Јужнобанатског округа, мр 

Зорана Тасића који је, у редовној радној посети 

са представницима Локалне самоуправе 

разговарао о текућим проблемима и начину да 

Општина Пландиште што квалитетније обавља 

своје свакодневне задатке.  

По речима начелника Округа, разговарало се о 

проблемима који се тичу путева првог и другог 

реда, како да се најквалитетније реши путни 

правац Алибунар-Пландиште и о могућностима заједничког конкурисања, са регионалним пројектима, за 

добијање средстава из програма прекограничне сарадње Румунија - Србија.  

У Пландишту се разговарало и о формирању Развојане агенције Јужни Банат која ће помоћи да се 

квалитетније аплицира и реализују сви пројекти који су од значаја за ову регију. Тасић је рекао да је 

стратешки најбитнији пројекат, који се ради већ годину дана, потписивање Протокола за израду Студије 

изводљивости за крак коридора 11, деоница Београд - Панчево до Ватина и Темишвара.  

Поводом посете начелника Округа, председник општине Пландиште, Милан Селаковић је изјавио 

да су такве посете корисне за функционисање у малим локалним срединама. Округ и Општина су сагласни 

да ће покушати да реше проблеме у општини Пландиште, пре свега стечајеве који су у “Агробанату”, 

“Банатпласту” и Млину “Напредак” 

Велика Греда. Говорило се о 

инфраструктури, о тешкоћама доласка у 

Пландиште из правца Београда, о броју 

запослених у локалној самоуправи 

(тренутно 46 запослених од 58 на колико 

Општина има право) као и о издавању 

општинских обвезница које би омогућиле 

здрав новац са којима би се изградило све 

оно што Општина жели а тренутно за то 

нема средстава.                Г.Р. 

АКТУЕЛНО 
 

ЗАВРШЕН II КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ 
 

У Општини Пландиште успешно је 
одржан Други круг лицитације државног 
земљишта по програму из 2014.године. У 
понуди је било 144 лицитационе јединице и 
1920 ха државног пољопривредног земљишта од 
чега је 1000 хектара утрина и пашњака. По 
речима Зорана Мајкића, шефа Одсека  за 
пољопривреду,  у задњих пар година се 
показало да нема великог интересовања за ово 
земљиште. У другом кругу лицитације 
излицитирано је 10 лицитационих јединаица на 
период од године дана, односно  до 31.10. 2015. 
закупци треба да изађу из тог земљишта.   Г.Р. 
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ПОКРАЈИНСКИ ФОНД 

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

РАСПИСАО КОНКУРСЕ 

 Покрајински фонд за развој пољопривреде 
расписао је 15. фебруара 2015. године пет конкурса за 
која могу да конкуришу пољопривредна газдинства – 
физичка и правна лица са подручја АП Војводине, 
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава. 
 1. За доделу кредита за набавку нових 
система и опреме за наводњавање у 2015. години. 
 Кредитна средстава се додељују за куповину 
нових система и опреме за наводњавање. Кредити ће 
бити одобрени са каматном стопом од 1% на 
годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле. 
Максималан износ кредита је 15.000 евра. 

2. За доделу кредита за набавку 
пољопривредне механизације (погонске, 
прикључне) у пољопривреди у 2015. години. 
 Кредити ће бити одобравани са каматном 
стопом од 2% на годишњем нивоу. Максималан износ 
кредита је 20.000 евра. Фонд неће одобрити кредит у 
износу мањем од 1000 евра. Рок отплате овог кредита 
је 60 месеци. 
 3. За доделу кредита за набавку 
заштићених башта (пластеници, стакленици) и 
опреме у њима за 2015. годину. 
 Кредити ће бити одобрени са каматном 
стопом од 2% на годишњем нивоу. Максималан износ 
кредита је 15.000 евра, мање од 1.000 евра, Фонд неће 
одобрити кредит. Рок отплате је 36 месеци. 
Приоритет за доделу кредита имаће учесници 
конкурса са предрачунима за израду готовог 
пластеника. 
 4. За доделу кредита за набавку нових 
противградних мрежа у вишегодишњим засадима 
воћа и винограда. 
 Кредити ће бити одобрени са каматном 
стопом од 2% на годишњем нивоу. Максималан износ 
кредита је 15.000 евра арок отплате је 24 месеца. 
 5. За доделу кредита за набавку квалитетне 
телади за тов у 2015. години. 
 Кредит ће бити одобрен са каматном стопом 
од 2% на годишњем нивоу. Максималан износ 
кредита 15.000 евра а Фонд неће одобравати износе 
мање од 5.000 евра. Рок отплате је 15 месеци. 
 Пријаве за конкурсе се могу преузети у 
општинској канцеларији у Пландишту, у 
Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом 
Саду и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs. 
 Пријаве са траженом документацијом се 
достављају искључиво поштом на адресу 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде, 
Булевар Михајла Пупина бр.6, Нови Сад, са 
назнакон „ЗА КОНКУРС“. 
 Конкурс је отворен до 16. марта 2015.године. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у 
разматрање. Све додатне информације могу се добити 
на телефон: 013/861-033 и 012/557-451.  

У СЕЛИМА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

ПОЧЕЛО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЧНИХ 

КАНАЛА 

  

 По речима председника општине Пландиште, 

Милана Селаковића, необично лепо, сунчано и 

топло време у фебруару омогућило је извођење 

радова на чишћењу уличних канала у једном броју 

насељених места у Општини. Чишћење и одржавање 

уличне каналске мреже неопходно је како због 

спречавања нежељених проблема у виду изливања и 

плављења воде код већег броја падавина тако и због 

обавезе да се део средстава који се добија на основу 

закупа државног земљишта, уторши управо на 

чишћење и одржавање уличне  каналске мреже. 

 Радови на чишћењу канала у селима  

општине Пландиште, попут Пландишта, Хајдучице, 

Банатског Соколца и Маргите су увелико у току или 

већ завршени. У Барицама се озбиљно ради како на 

чишћењу канала тако и на расчишћавању путева од 

корова и шибља. 

 Слика која се ових дана може видети у 

Маргити.           Г.Р. 

Овере код матичара и шефова месних канцеларија 

БЕЗ ПРОМЕНЕ ДО 2017. 
 Много се полемисало иако је из ресорног 

Министарства стигао јасан и недвосмислен глас да 

од 1. марта 2015. године нема више овера 

документације у општинама, односно месним 

канцеларијама, код матичара и у судовима. Све овере

(уговора, изјава, преписа и рукописа) прелазе у 

надлежност нотара. 

 Тако би било да народни посланици на 

последњој седници Народне Скупштине нису 

одлучили да се ништа не мења све до 2017. године, 

односно да ће се сви документи и даље оверавати 

како у Општинама и месним канцеларијама тако и у 

судовима.  

 По речима Ленуце Богдановић, шефице 

Одсека за општу управу, прошле године, у периоду  

септембар - децембар у Општинској управи је 

оверено 3.208 разних аката, у просеку 800 месечно. 

Док је последње недеље фебруара у Општинској 

управи регистрован повећан број овера, у односу на 

исти период 2014. године.         Р.Г. 
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АСФАЛТИРАН МОСТ НА КАНАЛУ КУПИНИК 1 
 

 Председник општине Пландиште, Милан 

Селаковић поводом завршетка радова на мосту преко 

канала Купиник 1 је недавно мештанима Банатског 

Соколца, Милетићева и Марковићева поручио да ће мост 

бити ускоро завршен. Речено, учињено. Само пар дана 

након тога, када су временски услови то дозволили, 

извођач радова који је био изабран на на конкурсу за 

Јавне набавке успешно је завршио асфалтирање, иако им 

временски услови нису, дуго времена нису ишли на руку. 

- Што се извођача тиче, Општина није могла нити да их 

отпусти, нити да их замени јер је су били изабрани по 

тендеру. Што се тиче пуштања моста у промет, све док 

надзорни орган не изда употребну дозволу, мост се не може сматрати комплетно завршеним - рекао је 

председник Селаковић. Нестрпљиви грађани, скинули су траке којима је био мост обезбеђен. Тек када сви 

недостаци буду отклоњени и мост буде комплетно завршен, пустиће се у званичну употребу. 

 Ових дана је разрешена и ситуација испред Ламеле 5 у Пландишту, где је асфалтиран прилаз до 

зграде из Карађорђеве улице као и улица Михајла Пупина, која је асфалтирана од Првомајске до 

Војвођанске. 

Остало је још да се одраде радови на крпљењу рупа на локалним путевима и насељеним местима, 

сеоским саобраћајницама и да се пошљунчи Кајмакчаланске улице у Старом Лецу, рекао је комунални редар 

општине, Горан Боројевић.                     Г.Р. 

На последњој седници Општинског већа 
 

УСВОЈЕН  

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
 На дневном реду 79. седнице Општинског 

већа општине Пландиште било је 9 

тачака. Након усвајања Записника 

са 77. и 78. седнице, већници су 

прво разматрали и утврдили 

Предлог Одлуке о вршењу екстерне 

ревизије завршног рачуна буџета 

Општине и били упознати да је 

општина Пландиште од Државне 

ревизорске институције добила 

сагласност да екстерну ревизију 

завршног рачуна буџета општине 

Пландиште обавља друго лице које 

испуњава услове за обављање 

послова ревизије финансијских 

извештаја. 

 Након тога, чланови Већа 

су разматрали и утврдили Предлог 

Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређење грађевинског земљишта. У 

вези са овим предлогом известилац 

је рекао да се Одлуком прописује 

поступак обрачуна и наплате 

доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и 

врсте намене објекта, износи 

коефицијената зоне и намене, критеријума, износ и 

поступак умањивања доприноса, посебна умањења 

за недостајућу инфраструктуру и услови и начин 

обрачуна умањења трошкова инфраструктурног 

опремања средствима инвеститора, као и друга 

питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта. Чланови Већа су 

утврдили и Предлог Решења о одређивању и 

престанку права доктора медицине 

за стручно утврђивање времена и 

узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе и издавање 

потврде о смрти. По том Решењу 

престају права др Ани Крду и др 

Јосифу Мусти, а одређује се др 

Ивана Јаковски. 

На последњој седници Већа 

разматран је и Предлог Решења о 

усвајању Локалног акционог плана 

за запошљавање општине 

Пландиште за 2015. годину. Општи 

циљ политике запошљавања јесте 

повећање запослености и 

подстицање запошљавања и 

социјалног укључивања теже 

запошљивих лица и унапређење 

квалитета радне снаге и улагање у 

људски капитал. Усвојен је и 

Извештај о коришћењу средстава 

буџетског фонда у 2014. години – 

средства за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији 

Општине Пландиште.  Председник општине, Милан 

Селаковић је члановима Већа најавио измене и 

допуне Статута општине Пландиште.           Г.Р. 

НАГРАДЕ  

ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ 

Општинско веће одлучило да се и 

ове године, најбољим студентима 

општине Пландиште доделе 

новчане награде за школску 

2014/2015. годину. Услови су 

о с т а л и  и с т и ,  к а о  и 

прошлогодишњи. да су студенти 

на државним факултетима, да су 

студенти друге, треће, четврте 

године, мастер и докторских 

студија а да нису у радном односу, 

да имају очишћену годину и да је 

просечна оцена студирања  

најмање 9 ,00.  Председник 

Општине ће образовати стручну 

комисију за доделу новчаних 

награда. Висина награде је као и 

прошлогодишња, 25.000 динара. 

Конкурс ће бити отворен месец 

дана и објављен и на сајту 

Општине.   Г.Р. 
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У Одсеку за планирање и грађење 

Општинске управе општине Пландиште 

обавештавају да су ступиле на снагу измене и допуне 

Закона о планирању и изградњи, донете крајем 

прошле године, 17.12. 2014. године. Циљ измена и 

допуна јесте убрзавање процедуре за издавање 

локацијских услова, грађевинске и употребне 

дозволе. Закон уводи систем, такозване обједињене 

процедуре за издавање ових докумената на основу 

чега ће странке на једном месту прибављати сва 

документа. Сам поступак обједињене процедуре 

биће регулисан посебним Правилником. Такође, 

Законом је предвиђено да све услове, сагласности и 

другу потребу документацију прикупља надлежни 

орган Општинске управе за послове урбанизма што 

практично значи да странка неће морати да се обраћа  

већини институција за прибављање разноразних 

докумената.  

Размена ових докумената између Општине и 

имаоца јавних овлашћења који дају услове вршиће се 

електронским путем. Сваки ималац јавних 

овлашћења (Јавна предузећа и Министарства) дужни 

су да издају услове у року од 15 дана од дана 

подношења захтева од стране општине. Свака  

општина односно служба, након достављања свих 

услова обавезна је да у року од 5 дана изда 

локацијске услове а потом, на захтев странке, такође 

у року од 5 дана и грађевинску дозволу. 

Закон предвиђа увођење Регистра 

обједињене процедуре који ће се водити у 

електронском облику и који ће бити доступан 

заинтересованим лицима на сајту општине 

Пландиште, www plandiste-opstina.rs  као и на сајту 

за привредне регистре Општина ће именовати лице 

које ће водити обједињени регистар. Комплетна 

процедура издавања неопходних дозвола за 

изградњу објекта не може трајати дуже од 28 радних 

дана. 

Општина ће, уместо инвеститора, подносити 

захтев за прикључењe објекта на инфраструктуру и 

укњижбу истог. Трошкове тих поступака сносиће 

странка. Значајна новина јесте и да ће се приликом 

исправке граница суседских парцела или спајање 

парцела истог власника, ради само геодетски 

елаборат који ће бити јефтинији до 50% у односу на 

досадашњи поступак. За лица која морају да плате 

конверзију свог грађевинског земљишта из права 

коришћења у право својине, биће донет посебан 

закон који ће регулисати ту материју. 

Новина у Закону јесте и укидање накнаде и 

увођење доприноса за грађевинско земљиште. 

Оваквом изменом општина неће повећавати износе 

тих доприноса које инвеститор мора да плати 

приликом изградње објекта.  

Још једна важна новина јесте да Општина , 

земљиште у јавној својини за изградњу објеката не 

може више да издаје у закуп већ мора да се изврши 

отуђење, осим за објекте привременог карактера на 

период не дужи од 5 година.  

По речима Николе Познића, шефа Одсек за 

планирање и грађење Општинске управе Пландиште, 

овим изменама и допунама законодавац је хтео да 

побољша пословну климу, да убрза поступке 

издавања дозвола и да стимулиште све будуће 

градитеље да уз редовне законске процедуре 

приступе изградњи својих објеката (да се смањи 

бесправна градња). Предвиђене су санкције како за 

општинске органе тако и за имаоце јавних 

овлашћења (јавна предузећа) и сва друга лица која 

учествују у процесу изградње. Поготову ће бити 

санкционисана бесправна градња те стога апелујемо 

на грађане и друга лица која планирају да граде 

објекат (стамбени, пословни, економски, 

пољопривредне, помоћне) да испоштују законске 

процедуре и прибаве одговарајуће дозволе, рекао је 

Познић.             Г.Р. 

С Т Р А Н А  4  

 ЗА БУДУЋЕ ИНВЕСТИТОРЕ 

БРЖЕ ДО СВИХ ДОЗВОЛА  

  У Одсеку Локалне пореске администрације Општинске управе општине Пландиште задовољни су 

учинком у 2014. години. По речима шефа Одсека, Алексанадра Савкова, прошле године је Одсек локалне 

пореске администрације донео преко 9000 решења о обавезама 

по основу локалних јавних прихода. Проценат наплате прошле 

године био је 80% што је на завидном нивоу по висини 

наплате и савесности грађана који су се показали у прошлој 

години као редовне платише обавеза. 

 Ове године, грађанима је достављено 7.600 уплатница 

за први квартал. У Одсеку Локалне пореске администрације  

кажу да ће Решења  о обавезама за ову годину бити  

достављена средином године. Добра вест је, како кажу 

локални порезници, да у овој години нема повећања обавеза, 

односно порез остаје на прошлогодишњем нивоу, за физчка 

лица.                     Г.Р. 

У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

    ВЕЛИКИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА  



С Т Р А Н А  5  

У СТАРОМ  ЛЕЦУ 

НОВА КУХИЊА, ПОНОС ДОМА  

 О потреби за новом зградом кухиње у Дому за душевно 

оболела лица у Старом Лецу прича се дуго, десетак година сигурно. 

Ових дана, жеља је постала стварност. Захваљујући упорности и 

великој истрајности што је немимновно пратило исто тако велико 

стрпљење руководства Дома, освануо је и дан када су запослени у 

Дому за душевно оболела лица “1. октобар” у Старом Лецу и 

званично отворили новоизграђену кухињу са савременом опремом 

за сигурну и безбедну припрему хране. 

 Зграда кухиње у кругу Дома у Старом Лецу почела је да се 

гради 2009. године, пре свега захваљујући Министарству за рад, 

борачка и социјална питања који је обезбедио 30 милиона динара за 

ту намену. У Дому су били свесни да им предстоји нимало лак 

задатак али су се, као и увек, узадли у искрене пријатеље који су им 

много пута помогли и добили добар ветар у леђа. Тако је било и овога пута, захваљујући аустријској агенцији за 

развој АДА и хуманитарној организацији Хилсферк интернатионал новоизграђена кухиња је комплетно 

опремљена свим потребним кухињским апаратима и опремом у вредности од 14 милиона динара. Покрајинска 

Влада, односно Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију је финасирао изградњу 

приступне саобраћајнице, спољну инфраструктуру и потребне прикључке у вредности од 7 милиона динара, рекла 

је директорица дома, Мирјана Вуковић у свом поздравном говору.  

В р п ц у  с у 

пресекли и тиме 

з в а н и ч н о 

о т в о р и л и 

новоизграђену 

кухињу, Ненад 

И в ан и шев и ћ , 
д р ж а в н и 

с е к р е т а р  у 

Министарству за 

рад, борачка и 

с о ц и ј а л н а 

п и т а њ а  и 

Оливер Хилер, 

п р е д с т а в н и к 

А у с т р и ј с к е 

амбасаде у Београду. 

 Државни секретар је том прилком рекао да је новоизграђена 

кухиња доказ да нема пројекта који не може да се заврши, да нема идеје која не може да се релизује када је 

довољно добра и када је воде људи који хоће да је спроведу. Свака добра идеја ће наићи на подршку 

Министарства.  

 Свечаном отварању обекта присутвовала је и Новка Мојић из Покрајинског секретаријата за здраство, 

социјалну политику и демографију. Она је том приликом рекла да је лепо када на истом послу раде сви нивои 

власти и донатори и да је врло значајно помоћи и подићи ниво услуга за све кориснике установа социјалне 

заштите без обзира да ли су у питању деца или најстарији. Покрајинска Влада и Секретаријат су вољни да 

помогну установе социјане заштите и увек ће то чинити у 

скалду са могућностима. Представник Аустриске амбасаде у 

Београду, Оливер Хилер, је изразио задовољство због 

досадашње сарадње са Домом и рекао да се на аутријску 

сарадњу и помоћ може рачунати и у будуће. Сузана 

Јашаревић, директорица Хилсферк интернационал за регион, 

једне од најјачих организација за пружање социјалних услуга у 

Аустрији је рекла да је ово четврти пројекат за који ова 

организација даје донацију и да ово неће бити последњи. 

Заједно са њом, на отварању кухиње била је и њена сарадница, 

Азема Авдушић. На великом догађају за Дом у Старом Лецу 

били су присутни функционери Локалне самоуправе, 

представници установа социјалне заштите, пријатељи са којима 

Дом сарадјује и посланик у Скупштини АПВ.   Г.Р. 

КРУНА ДОНАЦИЈЕ 
 

Кухиња је круна пројекта помоћи коју је 

Дом добио од Хилсферка. Пре две године, 

захваљујући њиховој добацији купљена је 

кућа у селу за пројекат становање уз 

подршку а исте године, такође 

захваљујући њима је адаптирано и 

поткровље од 500 м2 за дневни боравак 

корисника и сала за мале спортове са 

комплетном опремом, теретаном и 

справама за рекреацију. Хилсферк је 

донирао и средстава за за потребе 

вешераја. Једном речју, задњих година 

Хилсферк је учинио велики напор да наш 

рад буде бољи као и услови за кориснике, 

истакла је директорица Дома.               Г.Р. 



С Т Р А Н А  6  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 464-27/2015-II 
Дана: 13.02.2015.године 
ПЛАНДИШТЕ 

На основу члана 27. и члана 51. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011 и 88/2013), члана 
19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/2012), члана 
61. став 1. тачка 6. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), и 
Решења о покретању поступка отуђења непокретности број 464-8/2015-II од 04.02.2015. године, председник општине 
Пландиште дана 13.02.2014. године расписује 

 
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ 

 
1. 

Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, отуђује из јавне својине путем јавног надметања, у 
отвореном поступку – лицитацијом, непокретности уписане у лист непокретности 1444 КО Велика Греда, а које чине: 
 

Породична стамбена зграда, површине 348м2, ул. Маршала Тита бр. 26, изграђена на кат. 
парцели бр. 734 КО Велика Греда, земљиште под зградом - објектом, површине 3а 48м2, ул. 
Маршала Тита бр. 26, и земљиште уз зграду - објекат, површине 18а 93м2, ул. Маршала 
Тита. 

Наведене непокретности могу се разгледати дана 04.03.2015. године, у периоду од 10-15 часова. 
 

2. 
Почетна цена по којој се отуђују непокретности из члана 1. тачка 1. овог јавног огласа износи 1.117.752,09 

динара. 
3. 

Предметне непокретности отуђују се јавним надметањем у отвореном поступку – лицитацијом. 
Право учешћа у јавном надметању за отуђење непокретности из члана 1. тачке 1. овог огласа има свако правно 

и физичко лице које пре почетка лицитације поднесе пријаву и уплати гарантни износ за учешће на лицитацији. 
Гарантни износ (депозит) који се плаћа за учешће у лицитацији износи 250.000,00 динара и исти се уплаћује 

на благајни Општинске управе општине Пландиште пре почетка лицитације, односно на жиро рачун бр. 840-44640-68, 
позив на број 97 93228 корисник буџет Општине Пландиште, сврха уплате: гарантни износ за учешће у јавном 
надметању. 

Лицитациони корак утврђује се у висини од 5.000,00 динара. 
Учесник у лицитацији који први прекорачи лицитацијом износ од 2.000.000,00 динара дужан је да на благајни 

Општинске управе општине Пландиште положити депозит у висини од 250.000,00 динара. Исто важи и за сваког 
следећег учесника у лицитацији који настави са лицитирањем.  

Комисија за спровођење поступка отуђења може прекинути јавно надметање уколико оцени да учесници 
лицитације дају неозбиљне понуде, односно уколико оцени да је понуђена лицитациона цена нереална. 

 
4. 

Учесници су дужни да пре почетка јавног надметања - лицитације доставе пријаву која садржи: поред доказа 
о уплати гарантног износа, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, број 
телефона, предузетника: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, број телефона, као и 
извод из регистра код надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, за правна лица: назив и 
седиште, број телефона, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа, потврду о пореском 
идентификационом броју, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде. 

Пријаве се достављају Комисији за спровођење поступка отуђења најкасније до 11,00 часова на дан 
одржавања јавног надметања – лицитације. Образац пријаве може се  преузети у имовинско - правној служби 
Општинске управе општине Пландиште. 

5. 
Јавно надметање – лицитација у отвореном поступку за отуђење непокретности из члана 1. тачка 1. јавног 

огласа одржаће се дана 09.03.2015. године, у Малој сали општине Пландиште са почетком у 12,00 часова. 
По завршетку јавног надметања, положени гарантни износ враћа се учесницима који нису изабрани за 

најповољнијег понуђача. 
Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за 

закључење уговора, исти не закључи, односно не плати купопродајну цену сматараће се да је одустао од купопродаје, и 
губи право на повраћај гарантног износа. 

У случају из претходног става спроведени поступак јавног надметања се поништава. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

        Милан Селаковић, дипл. инг. информатике с.р.  



С Т Р А Н А  7  

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ У СВИМ ШКОЛАМА 

Већ по традицији, све три основне школе општине 

Пландиште, „Доситеј Обрадовић“, „Јован Стерија 

Поповић“ и „Јован Јовановић Змај“ заједно са 

својим подручним одељењима, прославиле су 

„Светог Саву“школску славу. Све прославе одржане 

су у преподневним сатима и почеле су литургијама, 

свечаним академијама или приредбама које су 

ученици припремили уз помоћ својих наставника. 

Након тога је, уз присутво ученика, наставника, 

гостију и кумова славе обављена резидба славског 

колача. У све три основне школе ученике и госте 

поздравили су директори школа, Сава Дивљаков, 

Јасмина Родић Чоловић и Влајко Раковић. Резидбу 

славског колача обавили су јереј Недељко Јанковић 

у Пландишту и Купинику, протојереј Михајло 

Вукотић у Великој Греди и Милетићеву, јереј 

Синиша Лакичин у Хајдучици, јереј Миломир 

Миладиновић у Великом Гају и јереј Борис Топић у 

Маргити. Ове године кумови школа били су: у 

Пландишту, Иванка Брезичанин, кумство предала 

Зорану Малбаши, у Великој Греди Јасмина Родић 

Чоловић и Дејан Чоловић, кумство предали Милку 

и Драгани Спремо, у Хајдучици, Хајналка и Милан 

Марић кумство предали ученицима седмог разреда 

што ће од ове године постати пракса у школи у 

Хајдучици. У Милетићеву је кумовао Драгомир 

Дади Латковић, у Купинику, Гордана Родић 

кумство предала Нади Бероња, Великом Гају, 

Драган Јакововић, у Маргити је кумовао Црквени 

одбор а кумство преузео Далибор Томаш. 

Поводом школске славе, Савиндана, већ другу 

годину заредом са жељом да постане традиција, 

власница дворца Капетаново, Радмила Јовановић, 

на Капетанову организује пријем за ученике школе у 

Старом Лецу и млађу децу. Након приредбе коју су 

припремили, ученици и остали малишани примили су 

поклон пакетиће са школским прибором.  

Академијама и резидби колача присуствовали 

су и представници Локалне самоуправе.        Г.Р. 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА  

ЗАХТЕВИ ДО ЈУНА 
 

Дигитализација земаљске телевизије је прелазак са аналогног на дигитално емитовање ТВ сигнала 

чији се пријем обавља путем собне или кровне антене. Постојећи аналогни ТВ сигнал биће искључен, а 

замениће га нови, дигитални сигнал. По искључењу аналогног сигнала нећете бити у могућности да гледате 

ТВ програм, уколико ваш телевизор нема одговарајућу опрему за пријем новог дигиталног сигнала. 

Министарство трговине, туризима и телекомуникација је обезбедило бесплатне сет-топ-бокс уређаје 

за пријем сигнала дигиталне телевизије за социјално угрожна домаћинства, кориснике туђе неге и помоћи и 

пензионере једночланог домаћинства са пензијом до 13.288,31 динара. У Центру за социјлани рад 

Пландиште, по речима директорице Ђурђевке Тафра, укупно има 650 корисника који остварују право на 

СТБ урађај, односно да су примаоци новчане социјалне помоћи и туђе неге и помоћи. До сада је Центру 

пријаве поднело око 80% корисника који испуњавају те услове. У испостави фонда ПИО Пландиште, по 

речима директора филијале Вршац Саве Бељина, захтеве за добијање урађаја поднело је до сада 129 

пензионера. Рок за пријаву за доделу СТБ уређаја продужен је до 30. јун 2015.             Т.Ш. и Р.Г. 



 

 

Билтен ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ, 27. фебруар 2015, Година 3. Број 25. 
Уређење: Родика Грујеску, Техничка припрема: Татјана Шипка и Драгослав Аврамовић Штампа: Штампарија ТУЛИ 

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА - БАНАТ 

ЗАВРШНА ТАБЕЛА – ЈЕСЕН 2014/2015. 

Ослањање на претежно сопствени 
играчки кадар, пласман у средини табеле и 
промовисање младих играча били су основни 
циљеви ФК "Слога" из Пландишта у 
премијерном издању у оквиру Банатске 
војвођанске лиге  за сезону 2014/2015.  

Као "новајлије" у овом рангу такмичење 
не могу бити назадовољни приказаним партијама 
у јесењем делу првенства а уз мало среће и 
бодовни салдо односно пласман на табели би био 
много бољи. У прилог томе говоре мале бодовне 
разлике међу клубовима и прилична 
изједначеност лиге те тако наш клуб тренутно са 
седам пораза има само два мање од јесењег 
лидера. 

Слога не треба да брине за будућност. Наиме почетком марта прошле године млађи пионири-
петлићи постали су прваци Србије прве пробне Дечије Футсал лиге. На путу до успеха побеђивали су своје 
вршњаке на квалификационим мечевима по регионима у Ковину, Суботици и Вршцу.  

Свој допринос за све прошлосезонске фантастичне резултате дало је преко 80 играча у четири 
узрасне категорије а поред њих заслуге свакако припадају агилном руководаству и наравно тренерима 
екипе.   

Подсећамо, освајањем првог места у Првој јужнобанатској лиги и пласманом у Војвођанску лигу – 
Банат остварен је највећи успех у историји клуба као и фудбала уопште у општини Пландиште.          puggia 

У складу са календаром школско-
спортских такмичења 03. фебруара 
одржано је Општинско првенство у 
одбојци. У конкуренцији све три 
основне школе са територије наше 
општине највише успеха, и у мушкој 
и у женској категорији, имали су 
предаставници ОШ "Јован Стерија 
Поповић" из Велике Греде и они ће 
нас  по че тко м  мар та  месеца 
п р е д с т а в љ а т и  н а  О к р у ж н о м 
првенству чији је град домаћин 
Ковин. 

* 

Зимски регистрациони период у 
2015. години за играче клубова свих 
степена такмичења трајао је од 19. 
јануара до 13. фебруара, закључно 
придржавајући се при томе одредаба 
Правилника о регистрацији, статусу 
и трансферу играча ФС Србије. 

* 
Организација клуба, агилност управе 
и амбиције пред почетак или 
наставак Првенства између осталог 
могу се видети и кроз веома битан 
фактор – прелазни рок. У тек 
завршеном зимском регистрационом 

периоду није било пуно битних 
промена поготово у наша два 
најбоља клуба. Довођењем углавном 
квалитетних и проверених играча, 
чини се да су пландиштанци 
направили нешто бољи посао. Клуб 
су појачали Лазаревић Дејан, Нехез 
Бојан и повратник Богош Стефан а 
напустили Клашња Ђорђе, Керкез 
Филип и Коруновски Велимир. 
Прошлогодишња екипа из Хајдучице 
готово је остала у истом саставу 
појачана Павлов Стевицом. 
                          puggia 

* * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * * БЛИЦ * * *  

 Одличан почетак, солидан крај и доста слаба 
друга трећина јесењег дела сезоне карактеришу игру и 
резултате ФК "Хајдучица". Тренутан пласман 
свакако би био бољи да су неке утакмице, пре свега на 
домаћем терену, мало квалитетније одигране а 
евидентан проблем представља и неефикасност. 
 Изузетно повољан распоред у наставку 
такмичења обећава да фудбалери из Хајдучице у 
најгорем случају могу оправдано да се надају пласману 
на једно од места које би их и наредне сезоне оставило 
у овом такмичарском рангу а можда и поправе ионако 
тренутно врло добар учинак. Као један од 
најорганизованијих клубова са одличним условима и 
сјајном инфраструктуром сигурно то и заслужују. 
 Поред сениора у сталном такмичарском погону 
је и селекција пионира а успешно функционише и 

школа фудбала за дечаке и девојчице који се кроз разне турнире, летње и зимске Мини лиге такмиче током 
целе године. Подсећамо, ФК "Хајдучица" након 15 сезона играња у континуитету у Другој ЈБПФ лиги 
освајањем другог места обезбедио је директан пласман у виши такмичарски ранг чиме је поновљен најбољи 
резултат у 76 година дугој историји клуба.                     puggia   

ЗАВРШНА ТАБЕЛА - ЈЕСЕН 2014/2015.         ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ПОДРУЧНА ЛИГА    


