Билтен Општине Пландиште
Двоброј 94/95 година VII 29. јул 2019.
БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

АКТУЕЛНО
У ТОКУ ЈЕ САНАЦИЈА ЧВОРИШТА НА ВОДОВОДУ У ПЛАНДИШТУ
Већ две недеље у Пландишту су у
току радови на санацији водовоа односно
чворишта на водоводу. Да би радови
могли да се изводе, искључења воде су у
последњих пар дана била честа. О
радовима који су у току председник
општине, Јован Репац је рекао да се ради
о реконструкција целог водовода која није
рађена преко 40 година тако да мора
доста времена да се издвоји и за саме
радове. Иначе, раде се чворишта, односно
раскрснице водовода.
- Имамо укупно 97 чворишта која
треба да се санирају у две фазе из којих
ћемо финансирати чворишта. Прву фазу
радова у износу од 36 милиона 300
хиљада
динара
ће
исфинансирати
Аутономна Покрајина Воводина, односно
Управа за капитална улагања која је
издвојила сва средства. У овој фази ће се санирати 41 чвориште. У другој фази ће се радити 56
чворишта. За ове радове 20 милиона динара ће се обезбедити захваљујући АПВ, односно
Секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду. За ове радове и Општина
Пландиште је морала да издвоји 10 милиона динара – рекао је председник који је изјавио и да
радови изводе у сарадњи са ЈП „Полет“ Пландиште и да је у току јавна набавка за извођаче
радова. Ови радови треба да буду завршени до краја
октобра ове године, након чега ћемо имати много - Извињавам се свим грађанима што остају
здравију и бољу воду. И сада је вода квалитетна и без воде али, хвала Богу није много топло
исправна за пиће али ми морамо да учинимо све да поготово што је лето и уједно молим да
вода буде још боља, рекао је председник општине имају стрпљења. Знам да им није лако али
мора да се прихвати чињеница да 40 година
Пландиште, Јован Репац.
- Оно што нас очекује у перспективи је нико ништа није радио на водоводу, рекао је
мењање комплетног водовода на територији председник Општине Пландиште, Јован
општине Пландиште за шта је потребно издвојити 3 Репац.
милиона евра, у динарској противредости. Надамо се да ћемо успети да обезбедиом средства и да
ћемо успети да урадимо и фабрику воде коју планирамо да саградимо веома брзо, тако да је лепа
будућност пред нама и нашим грађанима. Захваљујем се Аутономној Покрајини Војводини за
добијена средства, Влади Републике Србије као и председнику, Александру Вучићу који нису
запоставили ова наша мала места јер желе да и код нас буду услови за животк као и у градовима и
већим срединама. Извођачи радова у првој фази су Енерџи ЛТД Нови Сад.
Г.Р.

ПРОСЛАВА ПЕТРОВДАНА У ВЕЛИКОМ ГАЈУ
ЗА СЛАВУ БОГАТ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ
Мештани Великог Гаја задњих пар година
искрено желе да своју Месну и храмовну славу
„Свети Петар и Павле“, у народу познату као
„Петровдан“, славе као некад. А то значи да на тај
дан у месту буде пуно гостију, да ниједна кућа не
буде празна, да се осети радост славе. У
организацију више манифестација поводом
Петровдана у Великом Гају, и ове године се
укључила и омладина што је свакако био добар
знак да сви желе да прослава сеоске славе буде као
некад.

наставак на стр. 4

АКТУЕЛНО
ОБАВЕШТЕЊЕ ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ
1. Од 01.07.2019. на основу правилника Министарства рударства и енергетике, Службени гласник
РС, број 95/18, уводи се накнада за унапређење енергетске ефикасности у износу од 0,15 дин. по
утрошеном кубном метру природног гаса без ПДВ.
2. На основу одлуке Скупштине општине Пландиште о снабдевању пијаћом водом, од 2013.
године, ЈП ПОЛЕТ је у обавези да најмање четри пута годишље прочита стање водомера. У зимском
периоду или неповољним временским условима водомери се не читају већ се одређује паушал који је
просек последња два месеца потрошње.
Првим читањем стања водомера добићете исправку стања. Ако сте пречитани за толико нећете
плаћати воду у следећим месецима. Ако је паушал био мањи, могуће је да ће читање показати да је
потрошња воде била већа јер је ту сабрана разлика из свих претходних месеци.
Да би избегли осцилације о стању потрошених кубика, грађани могу за своје домаћинство путем
телефона 013 861 161 или доласком у Полет поднети стање свог водомера.
По Одлуци Скупштине општине Пландиште о снабдевању пијаћом водом, обавеза је корисника
водовода је да се шахт и водомер чувају у што чистијем стању како би се водомер могао прочитати. Преко
шахте за воду не сме се бетонирати, остављати било какав материјал, паркирати ауто и слично. Такође се
у близини шахта не сме држати пас и друге животиње. За непоштовање ове препоруке, инспекција, по
пријави Полета вас може казнити од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
Наравно за све што мислите да није добро а тиче се вашег домаћинства и потрошње воде, можете
поднети рекламацију у служби за односе са корисницима ЈП Полета.
3. Општина је обезбедила велика средства за САНАЦИЈУ ЧВОРИШТА И ВЕНТИЛА НА
водоводној мрежи МЗ Пландиште, а све у циљу боље и лакше дистрибуције пијаће воде становницима
Пландишта. Радови су почели тако да тај посао подразумева и нестајање воде у домаћинствима. Молимо
становнике Пландишта да имају стрпљења и разумевања и да ће како радови одмичу само поједини
квартови Пландишта остајати без воде. После 45 година први пут се уложу средства у водоводну мтрежу
Пландишта.
Директор ЈП ПОЛЕТ Пландиште
Милан Селаковић

ДАНИ ВОЈВОДИНЕ У ТЕМИШВАРУ
УСПЕШНА ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
Почетком јула, Туристичка организација Војводине организовала је Дане Војводине у Темишвару
(Румунија). Самом догађају претходила је конференција за медије, одржана 02.07.2019. године у
ресторану Лоид, уз присуство еминентних румунских медија. Новинарима су се обратили Генерални
конзул Републике Србије у Темишвару господин Владан Тадић, директорка Туристичке организиције
Војводине др Наташа Павловић и директорка Туристичке организације Вршац Татјана Палковач.
Манифестација Дани Војводине се по трећи пут одржава у овом румунском граду. На тргу Пиаца
Викториеи житељима Темишвара су се представили поред Туристичке организације Војводине, ТО
Вршац, КОЦ Пландиште, ТО Бела Црква, ТО Темерин, ТО Бачки Петровац, Аква парк Петроленд,
винарија Веселиновић-Бенишек, тестенине Пастаи д.о.о., Салаши за вас. Посетиоци су имали прилику
дегустирати позната војвођанска вина са територије Вршца и Фрушке горе и истовремено уживати у
традиционалним народним играма у извођењу КУД- а „Лаза Нанчић” из Вршца. Посебну пажњу изазвале
су и мажореткиње из Беле Цркве, које представљају неизоставан део Белоцрванског карневала. Поред
житеља Темишвара, овај догађај је привукао пажњу бројних туриста који су тренутно у посети овом
граду. Највећа заинтересованост забележена је за војвођанске салаше и разне видове активног одмора у
Војводини.
Културно образовни центар "Вук Караџић" Пландиште је од 2017. институционално "преузео" да
ради туристичку промоцију општине Пландиште. Читаве 2017 и 2018 године радило се на припреми
"туристичке личне карте", na попису фирми, газдинстава, појединаца који производе гастрономске
производе, вина и све што је интересантно за туристичку промоцију и препознатљивост општине
Пландиште. У том процесу открили смо пољопривредно газдинство "Момчило Ћалић" које производи
преко 10 производа од бамије и чичоке (лековито поврће) који ће у будућности заузети значајно место на
светској мапи лековитих производа са којима смо се представили у Темишвару - рекао је Мирослав
Петровић, директор КОЦ „Вук Караџић“ Пландиште.
Што се двораца тиче, по којима је иначе наша
општина препознарљива, они су у приватном
власништву те из тог разлога КОЦ "Вук Караџић"
туристима може да понудити само њихово разгледање
споља, рекао је директор.
На промоцији туристичке понуде општине
Пландиште у Темишвау био је и заменик председника
СО Пландиште, Владан Младеновић.
СТРАНА 2

Република Србија
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Дана: 12.07.2019.
ПЛАНДИШТЕ
Војводе Путника 38
Општинска управа општине Пландиште, на основу члана 14. Закона о јединственом бирачком списку
(«Сл,гласник РС», бр. 104/2009 и 99/2011) тачке. 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком
списку («Сл.гласник РС», бр. 15/2012 и 88/2018, члана 15. тачка 15. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“ бр. 30/2018) и члана 44. Одлуке о месним заједницама на територији општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 11/2019, 16/2019 и 18/2019)
ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ
Р а с п и с а н и су Избори за чланове савета месних заједница Банатски Соколац Барице, Велика Греда,
Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево, Пландиште, Стари Лец и
Хајдучица за 11.08.2019. године.
Грађани могу извршити увид у бирачки списак сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова, у згради
Скупштине општине Пландиште - канцеларија број 1, путем телефона број 013 862-325. или на интернет страници
www.plandiste-opstina.rs
Бирачки списак закључује се 05.08.2019. године.
До 05.08.2019. године грађани могу поднети захтев за упис, брисање, измену, исправку или допуну података у
бирачком списку.

ПРЕГЛЕД БИРАЧКИХ МЕСТА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 11.08.2019. године
1.

БАНАТСКИ СОКОЛАЦ, ДОМ КУЛТУРЕ, ШКОЛСКА БР. 16

2.

БАРИЦЕ, МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, МАРШАЛА ТИТА БР. 44

3.

ВЕЛИКА ГРЕДА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, МАРШАЛА ТИТА БР. 114

4.

ВЕЛИКИ ГАЈ, ЛОВАЧКИ ДОМ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 34

5.

ДУЖИНЕ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 34

6.

ЈЕРМЕНОВЦИ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, МАРШАЛА ТИТА БР. 64

7.

КУПИНИК, ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ“, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1

8.

МАРГИТА, МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР. 60

9.

МАРКОВИЋЕВО, ДОМ КУЛТУРЕ, БЕГЕЈСКА БР. 20

10.

МИЛЕТИЋЕВО, ОШ «Ј. С. ПОПОВИЋ», ТРГ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА ББ

11.

ПЛАНДИШТЕ, ДОМ КУЛТУРЕ-ДИСКОТЕКА, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 58

12.

СТАРИ ЛЕЦ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 23

13.

ХАЈДУЧИЦА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ЈАНКА ЧМЕЛИКА БР. 33

ОПШТИНСКА УПРАВА
СТРАНА 3

И ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ У ТАКМИЧЕЊУ ГРАДОВА И ОПШТИНА

ШАМПИОНИ БЕЗГОТОВИНСКОГ ПЛАЋАЊА

Под слоганом Плати картицом и победи,
првог јула 2019. стартовало је такмичење градова и
општина Шампиони безготовинског плаћања које
организују Канцеларија за ИТ и еУправу, у
сарадњи с НАЛЕД-ом и уз подршку компанија
Mastercard и Visa.
У такмичењу учествује 60 градова и
општина са територије Републике Србије који су
омогућили плаћање такси и накнада платним
картицама на шалтерима међу којима је и општина
Пландиште. Победници ће бити изабрани према
броју остварених плаћања картицом на шалтеру
локалне самоуправе у односу на број становника,
од 1. јула до 31. децембра.
Првопласирана локална самоуправа биће
награђена дечијим игралиштем у вредности од
20.000 евра, пет првопласираних добиће интернет
презентацију „У служби грађана“ у складу са
стандардима интернет презентације Владе Србије, а
првих 10 градова и општина плакету „Шампиони
безготовинског плаћања“ која ће бити уручена на
завршној конференцији у Београду.
Током трајања такмичења, за све оне
који се одлуче да градске или општинске услуге
плате картицом на шалтеру, обезбеђене су
наставак са стр. 1

најниже провизије од 45 динара на уплате до
4.500 динара, односно 1% за уплате веће
вредности.
Ранг листа локалних самоуправа биће
објављивана на националном порталу посвећеном
борби против сиве економије www.uzmiracun.rs.
Податке о броју безготовинских трансакција у
локалним самоуправама припремаће ITE и банке
које уступају ПОС терминале – Комерцијална
банка и Поштанска штедионица.
Безготовинске трансакције за грађане и
привреду значе ниже трошкове плаћања, већу
ефикасност и безбедност. Држава добија
трансапарентније финансијске токове, прилику за
боље убирање пореза и бржи економски развој, као
и ниже трошкове јер су израда и чување готовине
скупи.
Такмичење је једна од активности
предвиђена новим Националним програмом за
сузбијање сиве економије која је усмерена на
смањење употребе готовине, имајући у виду да је
кеш генератор нелегалне трговине и утаје пореза.
Овим путем подсећамо све грађане да у овом
такмичењу
учествује
и
наша
Опшина
Пландиште и да је на шалтерима Услужног
центра омогућено да се путем платних картица
плате све административне таксе (локлане и
републичке), накнаде, порез на имовину и
остале обавезе по основу локланих јавих
прихода. Истовремено, позивамо све грађане да
што више плаћања обаве безготовински на
шалетерима Услужног центра, јер је то једини
начин да и наша Општина освоји једну од
награда које нам омогућава Канцеларија за ИТ
и еУправу.
Г.Р.

ПРОСЛАВА ПЕТРОВДАНА У ВЕЛИКОМ ГАЈУ

Поводом Петровдана, Гајчани су организовали „Котлијаду“ на којој се такмичило 12 котлића.
Такмичарске екипе искористиле су прилику да се након завршеног такмичења друже са пријатељима и
родбином a победници су и овога пута били дегустатори. Организован је Меморијални турнир у малом
фудбалу „Ђурић Гојко - Зенга“ на којем су учествовале екипе ветерана из Великог Гаја, Велике Греде,
Боке, Банатског Великог Села и Купиника.
На сам дан Славе, одржана је Литургија а у поподневним
сатима и концерт КУД-а „Јасен“ са гостима. Поред сва три
ансамбла домаћина у културно уметничком програму наступали
и ГКУД „Лаза Нанчић“ из Вршца, КУД „Бранко Радичевић“ и
КУД „Виногради“ из Гудурице. Пре почетка концерта, кроз
центар села је био дефиле свих анасамбала који су учествовали на
концерту што је и овога пута оставило снажан устисак на све
присутне и саме мештане. У центру села, Удружење жена
„Аскурђела бела пчела“ из
Гаја и „Јефимија“ из
Пландишта изложили су
своје рукотворине. И
угоститељи
су
се
потрудили да и у њиховим
локалима све буде по
мери сеоске Славе.
Г.Р.
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ПОВОДОМ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ВОДИ
ОБУКА ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ
Међународна федерација за спасавање на
води – огранак за Европу (International Lifesaving
federation of Europe) је обавестила Црвени крст
Србије да ће се у периоду од 21. до 27. јуна 2019.
године обележавати Европска недеља безбедности
на води.
Тим поводом Црвени крст Пландиште је
реализовао две активности. Прва активност
реализована је у сарадњи са Канцеларијом за младе
Општине Пландиште и Спортским савезом, а
односи се на обуку младих у циљу подизања нивоа
свести како да се правилно понашају на
купалиштима, што за крајњи циљ има смањење
повређивања и утапања на купалиштима. Предавач
на овој обуци била је Јелена Милић – стручни
сарадник Црвеног крста Војводине задужена за
спасилаштво на води и лиценцирани спасиоци из

Беле Цркве. Дводневна обука је реализована на
главном белоцркванском језеру, 24. и 25. јуна 2019.
године, а кроз исту је прошло 25 младих волонтера
узраста од 15 до 20 година. Финансијска средства
за реализацију обуке обезбедила је Канцеларија за
младе Општине Пландиште, а превоз младих је
реализован аутобусом Општине Пландиште.
Друга активност је реализована у договору
са ПУ “Срећно детињство” Пландиште, а односи
се на едукацију деце узраста 4 и 5 година о
безбедном понашању на купалиштима. Циљ је био

да деца науче која су купалишта безбедна, која је
улога спасиоца и како их препознајемо. Овом
приликом малишани су могли да виде како
изгледају прслук и туба за спасавање и да током
забавног дела радионице исте и пробају. У
реализацији радионице учествовала су четри млада
волонтера Црвеног крста Пландиште, Марина
Јаћимовски, Јелена Стефановски, Анастасија
Тот и Тамара Јаћимовски а опрема која је
коришћена (прслук и туба) добијени су од Црвеног
крста Бела Црква.
Иако је ова активност први пут реализована
са децом овог узраста, може се рећи да су деца
била веома заинтересована и да су млади
волонтери успели да уз забаву и игру пренесу деци
основна знања о овој области. На крају едукације
деци је подељен едукативни распоред часова,
добијен од Црвеног крста Војводине.
мир

АКТИВНОСТИ КОЦ “ВУК КАРАЏИЋ”
Ликовни улични атеље - Пландиште 2019.
У организацији КОЦ-а "Вук Караџић" Пландиште а под покровитељством општине Пландиште, од
04.07.2019 - 06.07.2019. године на тргу Саше Јоргована у Пландишту је одржан IV Отворени ликовни
улични атеље. На овогодишњем Атељеу је учествовао велики број деце као и одраслих. Једнодневну
Ликовну колонију - атеље је водио академски сликар, Васо Милекић на чију иницијативу је Атеље и
осмишљен а прве године одржан управо захваљујући уметнику и спонзорима који су подржали његову
идеју.

СТРАНА 5

СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Национална служба за запошљавање Филијала Вршац организовала је доделу уговора за
субвенције за самозапошљавања 05.07.2019. године. Одобрено је 44 субвенција, у три категорије лица. У
категорији Особа са инвалидитетом одобрено је 3 субвенције, једна субвенција за незапослена лица
ромске националности и 40 субвенција за остала незапослена лица.
Будући предузетници ће започети своје пословање у различитим делатностима као што су:
фризери,
козметичари,
производња,
књиговодствене услуге, стоматолошке ординације
и друго, а своје делетности су регистровали на
територији Општине Планидиште, Општине Бела
Црква и Града Вршца.
Ово су за сада први уговори који су
потписани. У наредном периоду очекујемо
потписивање и осталих, за које је касније донета
одлука, а исто тако и доношење још одлука по
Јавном позиву Аутономне Покрајне Војводине и
Локалне самоуправе Града Вршца.
Јавни позив који је расписала НСЗ у
сарадњи са локалном самоуправом Града Вршца
још увек је отворен и позивамо сва заинтерсована
незапослена лица која имају разрађену идеју за
сопствени бизнис да се пријаве. Сања Рабијац
ИЗБОРНА СКУПШТИНА ПЕНЗИОНЕРА НИС НАФТАГАС „ЈУЖНИ БАНАТ“ ВЕЛИКА ГРЕДА

НИКОЛА КРАВИЋ ПОНОВО ПРЕДСЕДНИК

Удружење пензионера НИС НАФТАГАС „Јужни Банат” је у последњој недељи јуна одржало своју
редовну Изборну скупштине на којој су били чланови, пензионери из Велике Греде, Пландишта,
Јерменоваца, Јаношика и Локава. Након извештавања о раду у претходном манадату и подношења
финасијског извештаја, чланови су бирали нове чланове Управе.
За председника је поново изабран Никола Кравић, досадашњи председник, за потпредседника
Радивој Стаменковић, за секретара, Јован Лалић а нови благајник је Душан Бркић.
Нови чланови Извршног одбора су: Никола Кравић, Радивој Стаменковић, Јован Лалић, Душан
Бркић, Радивој Милунић, Ђорђе Бауер, Стојадин Стоиљковић и Фери Варга.
У Надзорном одбору су изабрани: Олга Шавле Бакић, председник и Вељо Миленовић и Иштван
Карачоњи, чланови.
Основана је и подружница Пландиште за чијег председника је изабран Радивој Милунић.
Г.Р.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА АКТИВА ЖЕНА “ГРЕЂАНКА” У ВЕЛИКОЈ ГРЕДИ

ПОМОЋ ЗА ДВЕ ПОРОДИЦЕ

Актив жена „Гређнка“ из Велике Греде у
свом годишњем плану и програму рада редовно
увршћује хуманитарне акције које посвећује, пре
свега деци. Било је акција са којих су средства
донирана школи за куповину потребног прибора и
играчака. Ове године, хуманитарна акција је била
посвећена породицама из Велике Греде које су
изузетно материјано угрожене. На предлог Центра
за социјални рад општине Пландиште овога пута то
су били Јована Стојановић и деца породице Нађ
Рудија.
Идеја је и овога пута наишла на изузетан
добар одзив у Центру за социјални рад који се
придружио организацији ове акције која је одржана
под покровитељством Општине Пландиште. По
речима Наде Милановић, председнице Актива,
акција је увек намењена онима којима је помоћ
најпотребнија и како каже, то никада није лако да
одреде јер је помоћ многима потребна. У оквиру
ове акције ордржан је и Концерт КУД-ова на којем
су учествовали поред домаћина, КУД “Младост“ и
КУД “Јасен“ из Великог Гаја али и рекреативци
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КУД-а “Лаза Нанчић“ из Вршца и КУД
“Пензионер“ такође из Вршца. Због лошег времена,
концерт је одржан у фискултурној сали Школе.
Хуманитарној акцији су присуствовали и
сви функционери Општине Пландиште, Јован
Репац, председник Општине, Ендре Сабо,
председник СО Пландиште и њихови заменици,
Горан Доневски и Владан Младеновић. На овој
акцији сакупљено је укупно 34,5 хиљада динара.
Г.Р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 464-21/2019-II
Дана: 24.07.2019.године
ПЛАНДИШТЕ
На основу члана 27. и члана 54. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), 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. 16/2018) и члана 59 Статута општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“ бр. 30/2018), председник општине Пландиште дана 24.07.2019. године расписује
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
У ПЛАНДИШТУ
1.
Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, отуђује из јавне својине путем јавног надметања, у отвореном поступку –
лицитацијом, следеће непокретности:
Земљиштe у грађевинском подручју, пашњак 2.класе на парцели катастарски број 127/1 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 1ха 20а 48м2, у ул. Ђуре Јакшића, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 1.807.200,00
динара, док је износ депозита 180.720,00 динара
Земљиштe у грађевинском подручју, пашњак 2.класе на парцели катастарски број 127/3 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 1ха 43а 73м2, у ул. Николе Тесле, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 2.155.950,00
динара, док је износ депозита 215.595,00 динара
Земљиштe у грађевинском подручју, пашњак 2.класе на парцели катастарски број 127/6 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 1ха 45а 34м2, у ул. Ђуре Јакшића, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 2.180.100,00
динара, док је износ депозита 218.010,00 динара
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/1 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 75м2, у ул. Његошева, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.250,00 динара, док је
износ депозита 13.125,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/2 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 75м2, у ул. Светозара Милетића, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.250,00
динара, док је износ депозита 13.125,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/3 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 75м2, у ул. Светозара Милетића, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.250,00
динара, док је износ депозита 13.125,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/4 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 74м2, у ул. Светозара Милетића, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.100,00
динара, док је износ депозита 13.110,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/5 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 74м2, у ул. Светозара Милетића, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.100,00
динара, док је износ депозита 13.110,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/6 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 74м2, у ул. Светозара Милетића, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.100,00
динара, док је износ депозита 13.110,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/7 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 74м2, у ул. Његошева, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.100,00 динара, док је
износ депозита 13.110,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/8 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 75м2, у ул. Његошева, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.250,00 динара, док је
износ депозита 13.125,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/9 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 75м2, у ул. Његошева, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.250,00 динара, док је
износ депозита 13.125,00 динара.
Земљиштe у грађевинском подручју, њива 3.класе на парцели катастарски број 1416/10 КО Пландиште, уписан у лист непокретности број 1886,
површине 8а 75м2, у ул. Његошева, у Пландишту. Почетна цена по којој се отуђује наведена непокретности износи 131.250,00 динара, док је
износ депозита 13.125,00 динара.
Разгледање наведених непокретности је сваког радног дана, од 25.07. до 23.08.2019. године, од 10 до 14 часова, по претходној најави.
Наведене непокретности отуђују се у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.
2.
Предметне непокретности отуђују се јавним надметањем у отвореном поступку – лицитацијом.
Право учешћа у јавном надметању за отуђење непокретности из члана 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 ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ уплаћује се пре почетка
лицитације на жиро рачун бр. 840-732804-27, позив на број 97 93228, корисник буџет Општине Пландиште, сврха уплате: уплата депозита за
лицитацију грађевинског земљишта.
Лицитациони корак утврђује се у висини од 10.000,00 динара.
Учесник у лицитацији који први прекорачи лицитацијом износ од 500.000,00 динара дужан је да положи нови депозит у висини од
50.000,00 динара, односно да исти уплати на број жиро рачуна из члана 2. овог огласа. 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.
3.
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.
Пријава мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем непокретности из овог Јавног огласа, за коју се лице пријављује.
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.
Неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће се разматрати.
4.
Јавно надметање – лицитација у отвореном поступку за отуђење непокретности из члана 1. Jавног огласа одржаће се дана 26.08.2019.
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 подносилац пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве и губи право на повраћај гарантног
износа.
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
Јован Репац, мастер економиста
СТРАНА 7

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ОПШТИНСКИХ УПРАВА СРБИЈЕ У СОКО БАЊИ

ДВЕ МЕДАЉЕ И ДВА ПЕХАРА ЗА ОПШТИНУ ПЛАНДИШТЕ

На овогодишњим Синдикалним спортским сусретима
Општинских управа Србије које су одржали у Соко Бањи у
периоду од 26.06. до 30.06.2019. године, екипа Општинске
управе Пландиште вратила се са две сребрне медаље и са два
пехара, за пласман на друго место у екипном такмичењу у
атлетици и за освојено 3. место у одбојци.
Радован Селаковић је у трчању на 100 метара ове
године освојио друго место и сребрну медаљу као и
Страњиња Брекић у бацању кугле. Укупан пласман за екипу
општине Пландиште у такмичењу из атлетике је било, високо
друго место, у конкуренцији од 36 екипа из целе Србије. У
трци, крос на 1000 м, Радован Селаковић је ове године стигао
седми. Иначе, сви чланови спортске екипе Општине
Пландиште такмичили су се у скоро свим дисциплинама и
свакодневно трчали са једног полигона или терена на други,
како би на време стигли на такмичења.
На последњим Синдикалним спортским сусретима

Општинских управа Србије, изузетан резултат
постигла је и Одбојкашка екипа општине
Пландиште која је освојила 3. место, бронзане
медаље и пехар. Пландиштански спортисти
запажени су као добри спортисти, добре
колеге и добри другари. За екипу
„Пландиштанских општинара” тренд освајања
медаља и пехара се наставља.

ВРЛО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ШАХИСТА
Половином маја су
стартовала шаховска такмичења у оквиру Војвођанских
лига. На отварању сезоне,
помало и изненађујуће, уследили су солидни резултати
наших шахиста. Након пет
одиграних кола са половичним
учинком
односно
скором од две победе, једним
ремијем
и
два
пораза
пландиштанци заузимају високо пето место.
До краја сезоне очекујем да ћемо поновити
резултате из претходних неколико година односно остварити пласман у самом врху табеле - истакао је председник ШК "Слога" из
Пландишта Душан Петровић.
Током летњих месеци ШК "Слога" очекују додатне активности у виду организације Меморијалног
турнира "Душан Шипка" и традиционалног турнира у брзопотезном шаху поводом обележавања Месне и
храмовне славе Свети Рафаило Банатски у Пландишту.
Други део првенства почиње 8-ог септембра мечевима 6 кола.
puggia
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