
   

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Година XXXI Број 5 1.04.2015. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 

24.  

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС", бр. 124/2012), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште", бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште", бр. 9/2012 и 15/2013), 
Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној дана     01.04.2015. године донело 

 

3 А К Љ У Ч А К  
О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА 2015. ГОДИНУ  
 

 
I 

У Плану јавних набавки за 2015. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 
1/2015 и 2/2015), мења се укупна вредност добара и износ од 7.916.334,00 замењује се износом 
од 10.916.334,00 динара и мења се укупна вредност Плана јавних набавки за 2015. годину и 
износ од 47.523.121,00 замењује се износом од 50.523.121,00 динара без ПДВ-а. 

II 
 

УСВАЈА СЕ Друга допуна Плана јавних набавки за 2015. годину. 

III 
 

Закључак и Друга допуна Плана јавних набавки за 2015. годину објавиће се у „Службеном 
листу Општине Пландиште" 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-67/2015-III  
Дана: 01.04.2015. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                            Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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25. 
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26. 

           На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009), члана 
1. и 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења  („Службени гласник РС“, 
број 8/2012 и 94/2013), члана 64. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“, број  16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 
15/2013), Општинско веће Општине Пландиште, на седници одржаној дана 01.04.2015. године, 
доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ 
ДРУШТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 

           У Правилнику о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса 
која реализују организације цивилног друштва на подручју Општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, број  6/2014) у члану 6. став 2. уместо речи „четири члана“ треба да 
стоји „пет чланова“. 
 

Члан 2. 
 

           У члану 7. став 1. тачка 1. Правилника уместо речи и бројева „Стратегије општинског 
развоја Општине Пландиште  2008-2013“ треба да стоји: „Стратегије одрживог развоја општине 
Пландиште за период 2014-2020. године“. 
 

Члан 3. 
 

           Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен  у „Службеном листу 
општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-4/2015-III 
Датум: 01.04.2015. године 
П л а н д и ш т е 
 
                                           ПРЕДСЕДНИК       
                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                  Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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27.  
             На основу члана 64. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“, број  16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 4. став 2. Правилника о 
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују 
организације цивилног друштва на подручју Општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 6/2014), Општинско веће Општине Пландиште, на седници одржаној дана 
01.04.2015. године, утврђује 

 
ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ СМЕРНИЦА ЗА ПРЕДЛАГАЧЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА 

 
I 

Општи подаци 
 

 Општи назив конкурса: Подстицање програма и пројеката од јавног интереса која 
реализују Организације цивилног друштва  на подручју Општине Пландиште за 2015. године 
(посебно за област спорта, посебно за програме и пројекте осталих ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА. 

 Циљеви  конкурса: УСПОСТАВАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ  ЦИВИЛНОГ ДИЈАЛОГА  

 Правни основ за  расписивање конурса: Члан 38. Закона о удружењима („Службени 
гласник РС”, бр. 51/2009), члан 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 
удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/2012 и 94/2013), члан 138. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“, број 24/2011 и 99/2011), члан 21, 22. и 23. Закона о младима 
(„Службени гласник РС“, број 50/2009 ), члан 28. Закона о црквама и верским заједницама  
(„Сл. гласник РС“, 36/2006) , Одлука о буџету општине Пландиште за 2015. годину („Сл лист 
општине Пландиште“, бр. 23/2014) и члан 4. Правилника о финансирању и суфинасирању 
програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивиног друштва на 
подручју општине Пландиште број 110-4/2014-III. 
 

II 

Буџет пројекта: 

Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружења, задужбине, фондације., синдикати, коморе, верске 
заједнице и друге организације чији се циљеви и активности усмерени на остваривање јавног 
интереса.)  из буџета Општине Пландиште за 2015. годину износи: 17.100.000,00 динара и то 
9.600.000,00 динара за остала удружења грађана и 7.500.000,00 за удружења у области 
спорта. 

III 

Врсте конкурса: 

Средства се додељују  ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружењу грађана, 
верским заједницама и невладиним организацијама) са територије Општине Пландиште у 
складу са Одлуком о буџету Општине Пландиште за 2015-ту годину расписивањем посебних 
конурса за удружења грађана  у области спорта и за остале организације цивилног друштва 
(удружења, задужбине, фондације., синдикати, коморе, верске заједнице и друге организације 
чији се циљеви и активности усмерени на остваривање јавног интереса). 
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IV 

 Активности које ће бити подржане: 

 активности  јачања сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, 
 из области спорта, 
 социјалне заштите, 
 борачко-инвалидске заштите, 
 заштите лица са инвалидитетом, 
 друштвене бриге о деци, 
 подстицања наталитета, 
 помоћи старима, 
 здравствене заштите, 
 заштите и промовисања људских и мањинских права, 
 заштите интерно расељених и избеглих лица, 
 образовања, 
 неформалног образовања, 
 науке, 
 одрживог развоја, 
 заштите потрошача, 
 програми и пројекти за младе, 
 екологије, 
 заштите животне средине и здравља грађана, 
 подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, 

стари и ретки занати, задругарство и др.), 
 културне баштине, 
 неговања историјских тековина, 
 за развој културно-уметничког стваралаштва, 
 активности пензионерских  и синдикалних организација, 
 афирмисања равноправности полова, 
 активности верских заједница 
 адаптација, санација, рекоснтрукција и изградња објеката и 
 других садржаја који доприносе убрзаном развоју Општине Пландиште и афирмацији 

грађанског активизма 
 

                                                                     V 
 

Ко може да да учествује: 

Право учешћа на конкурсу имају ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружења, 
задужбине, фондације., синдикати, коморе, верске заједнице и друге организације чији се 
циљеви и активности усмерени на остваривање јавног интереса.) које су регистроване на 
територији Општине Пландиште, односно имају седиште или огранак и делују на подручју 
Општине Пландиште као општинске, међуопштинске или републичке 
организације.ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружења грађана, верске заједнице и 
невладине организације) могу учествовати са годишњим програмом или једним пројектом.  
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VI 

Место реализације програмских/пројектних активности: 

Пројекти и програми  морају се  реализовати претежно на територији Општине Пландиште.  

Пројекти и програми морају бити завршени до истека буџетске године, односно најкасније до 
31.12.2015. године. 

VII 

Начин пријаве: 

Пријаве на конкурсе подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне 
документације. 

Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 7,00 до 15,00 
часова, у Услужном центру у Општинској управи Општине Пландиште, Војводе Путника 38, 
26300 Пландиште, односно преузети са званичне  интернет презентације Општине Пландиште 
(www.opstina-plandiste.rs/konkursi). 

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију: 

1. пријавни образац на конкурс; 

2. попуњен образац предлога програма / пројекта; 

3. попуњен образац буџета програма / пројекта; 

4. попуњен образац наративног буџета пројекта – уколико је то део конкурсне документације, 

5. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за 
привредне регистре; 

6. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења 
остварују у области у којој се програм реализује; 

7. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОДНОСНО ПРОЈЕКТА“, са назнаком за 
коју област, на адресу Општинска управа Општине Пландиште, Војводе Путника 38, 26300 
Пландиште , поштом или предајом у Писарници Општинске управе. 

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон број 013/861 033.  
 
Конкурс је отворен  30 дана од дана објављивања .У случају да планирана средства не буду 
утрошена расписаће се нови конкурс. 
 
Непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
 

  

http://www.оpstina-plandiste.rs/konkursi
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VIII 

 Основни услови конкурса: 
o формални услови које предлагачи морају да задовоље у зависности од самог 

конкурса (да ли је удружење регистровано, где је регистровано, да ли има седиште у 
Републици Србији, да ли је у претходне две године правноснажном одлуком 
кажњено за прекршај или привредни преступ везан за своју делатност, да ли му је 
рачун блокиран, да ли има пореске дугове или дугове према организацијама 
социјалног осигурања и др.); 

o посебни услови које предлагачи програма морају да задовоље у складу са циљем 
конкурса (да ли је предлог пројекта у складу са циљем конкурса, да ли има значајан 
и дуготрајан утицај на развој области дефинисане конкурсом). 
 

 Структура буџета пројекта и висина прихватљивих трошкова (трошкови морају бити 
неопходни за извођење пројекта и представљати стварне трошкове носилаца пројекта или 
њихових партнера током реализације пројекта; евидентирани у обрачунима или пореским 
документима носиоца пројекта или његових партнера; препознатљиви и проверљиви и 
подржани оригиналном документацијом). 
 

 Табела структуре буџета и висине буџетских категорија (подела трошкова према 
буџетској категорији – људски ресурси, тј. лица ангажована током целокупног трајања 
пројекта и проценат трошкова намењених ангажованом особљу не могу прећи 30% укупног 
буџета., трошкови пројектних активности, тј. оперативни трошкови пројектних активности – 
путни трошкови, трошкови превоза, трошкови набавке опреме, материјалних средстава, 
прибора и другог материјала за учеснике активности и проценат трошкова намењених 
учесницима активности, трошкови локалне канцеларије који настају реализацијом пројекта, 
тј. режијски трошкови (телефон, интернет, струја, комуналије и сл. тако да одговарају 
сразмери коришћења поменутих ресурса за потребе пројекта), остали трошкови, услуге 
(штампање материјала, евалуација пројекта, конференције и семинари, промотивне 
активности, банкарске провизије и сл.) 

 

 Неприхватљиви трошкови су: 

- покривање губитака или дуговања; 
- пристигле пасивне камате; 
- куповина земље или зграда; 
- ставке које се већ финансирају из других извора. 
 

 Елементи предлога пројекта и начин њиховог вредновања: 
 

 Дефинисани приоритети у одабиру предлога пројеката (обезбеђено суфинансирање, 
референце које указују на капацитет за спровођење пројекта, сарадња са другим 
организацијама и др.) 

 Критеријуми за вредновање предлога пројеката, који, на пример, могу бити следећи: 
 

1. Предложени програм / пројекат требало би да у погледу квалитета, садржине и природе 
испуњава следеће критеријуме: 
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 законитост и ефикасност коришћења средстава (да ли су раније коришћена буџетска 
средства за финансирање активности удружења и ако јесу, да ли су испуњене уговорне 
обавезе); 

 капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима 
усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта; 

 адекватно партнерство – уколико се конкурсом жели утврдити обавеза партнерства;  

 релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног 
конкурсом; 

 усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и циљном 
групом; 

 разрађеност и изводљивост плана реализације програма / пројекта, остваривост 
планираних резултата и мерљивост индикатора; 

 развојна, институционална и финансијска одрживост предложеног програма / пројекта; 

 значај промене која се очекује након примене пројекта; 

 економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности; 

 промоција, то јест публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире 
јавности о програму или пројекту. 
 

2. При одобравању, приоритет имају програми / пројекти који су структурне и развојне природе. 

3. Одобрени програми / пројекти финансирају се у висини и под условима који обезбеђују да се 
уз најмањи утрошак средстава из буџета општине Пландиште постигну намеравани резултати. 

4. Одобрени програми / пројекти финансирају се преношењем средстава на посебан наменски 
рачун код Управе за трезор или на посебан рачун ОЦД.  

5. Програми се финансирају  у највише  4 рате, a у зависности од временског распона за 
реализацију програма / пројекта и прилива буџетских средстава  могу и у мањи број рата.. 

6. Носилац програма / пројекта може поднети  највише два по овом јавном позиву / конкурсу, а 
средства из буџета општине Пландише додељују се за финансирање / суфинансирање само 
једног програма / пројекта. 

7. Са предлагачем одобреног програма / пројекта Општина Пландиште закључује уговор у 
складу са Законом о удружењима и Уредбом о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују 
организације цивилног друштва. 

ПУБЛИЦИТЕТ ПРОЈЕКТА 

Подносиоци предлога пројекта су у обавези да предвиде активности и средства у циљу 
информисања шире јавности о донатору, пројекту, планираним активностима, догађајима и 
резултатима пројекта.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-5/2015-III       
Датум: 01.04.2015. године                   
П л а н д и ш т е      ПРЕДСЕДНИК 
               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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28. 

На основу члана члана 141. Закона о спорту  („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011-

др.закон), члана 64. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист Општине 

Пландиште“, број  16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског 

већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), 

Oпштинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 01.04.2015. године, донело је 

П Р А В И Л Н И К 
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

 
Члан 1. 

 Овим Правилником  утврђује се категоризација спортова за територију општине 
Пландиште полазећи од утврђене националне категоризације. 
  

Члан 2. 
            Категоризацијом спортова одређује се ранг спортских грана на основу остварених 
резултата, националне и међународне традиције, националне и међународне медијске 
заступљености и популарности, здравственог, социјалног и другог утицаја на учеснике, 
финансијског значаја и финансијске самосталности, рекламне атрактивности, приступачности 
појединих спортских грана и других значајних фактора и потреба и интереса грађана Општине 
Пландиште. 

 
Члан 3. 

 Категоризација се утврђује за следеће спортове: фудбал, карате, кошарка, одбојка, 
мото спорт, шах, стрељаштво, спортски риболов, школски спорт и друге. 
             

              Члан 4.  
На основу националне категоризације спортова, спортови се разврставају у три групе: 

 
 Прва група: фудбал, кошарка, одбојка, стрељаштво; 
 Друга група: карате, шах; 
 Трећа група: мото спорт, спортски риболов и друго; 
 

Члан 5. 
 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Пландиште“.   
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-7/2015-III                                                                     
Датум: 01.04.2015. године                                                  
П л а н д и ш т е                                                
                ПРЕДСЕДНИК 
            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                  Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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29. 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. закон ), члана 110. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) и 
члана 64. и 120.  Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 
17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 01.04.2015. 
године, доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ОПШТИНСКЕ ПОМОЋИ У НАТУРИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником регулишу се облици, критеријуми, начин и поступак пружања 
једнократне општинске помоћи у натури.  

Члан 2. 

Права у области социјалне заштите утврђена овим Правилником остварујe корисник. 

Корисници права су појединац или породица, држављани Републике Србије са 
пребивалиштем на територији општине Пландиште, а могу бити и страни држављани и лица 
без држављанства, у складу са законом и међународним уговорима (у даљем тексту: корисник), 
који се нађу на територији Општине Пландиште у ванредним и изузетно тешким приликама. 

Породицом у смислу овог Правилника сматра се животна заједница родитеља (који су 
у брачној или ванбрачној вези) и деце, како брачне тако и ванбрачне и усвојене. Као део 
породице сматрају се и крвни сродници до другог степена сродства, под условом да сви живе у 
заједничком домаћинству. 

Члан 3. 

Право на једнократну општинску помоћ у натури има корисник, који се изненада или 
тренутно нађе у стању социјалне потребе, коју не може самостално превазићи и то нарочито у 
случајевима: задовољавања основних животних потреба, отклањања последица елементарних 
непогода, прихвата по престанку смештаја у установу социјалне заштите и другим ванредним и 
изузетно тешким приликама.  

Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка неопходних 
ствари за домаћинство као што су намирнице, дрва за огрев (само у зимском периоду), школски 
прибор за децу, лекови, хигијенски прибор, као и задовољавање других потреба изазваних 
специфичним стањем или ситуацијом (болест, тешка инвалидност и друго).  

Члан 4. 

Право на једнократну општинску помоћ у натури корисник може да оствари највише 

четири пута у току једне календарске године, односно максимално 200 радних сати, с тим да 

сваки захтев корисника мора гласити на другу врсту помоћи, осим у погледу набавке лекова. 

Финансирање тог права предвиђено је из буџета Општине.  

 



 - 106 -                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:5           1.04.2015. 

 

Стр                 
 
 

Члан 5. 

Захтев за доделу једнократне општинске помоћи мора да садржи све неопходне личне 

податке, адресу за пријем поште, те изјаву о томе да корисник сноси одговорност за тачност и 

ваљаност података. 

Члан 6. 

Критеријуми за доношење одлуке су:  

- материјално стање (доказ о приходима у породици, као нпр. чек од пензије, решење 
о новчаној социјалној помоћи и др.),  

- породично стање (увид на терену),  
- број деце у породици (извод из матичне књиге рођених за децу),  
- у каквим условима живи корисник (увид на терену или анкетни листић),  
- имовина којом корисник располаже (уверење из катастра, структура биљне 

производње за текућу годину из Трезора за пољопривредно газдинство), 
- за незапослене чланове домаћинства потврда Националне службе за 

запошљавање, 
- да ли корисник у породици има тешко болесну особу или особу са инвалидитетом 

(медицинска документација). 
 

              Уколико корисник поседује решење о признатом праву на новчану социјалну помоћ 

Центра за социјални рад општине Пландиште, од горе наведене документације, поред решења 

доставља још само медицинску документацију уколико поседује исту. 

Комисија ће додељивати једнократну помоћи у натури у вредностима приказаним у 

табелa 

 

Редни број Врста помоћи: 

Вредност 
помоћи која се 

додељује по 
члану 

домаћинства: 

Вредност 
помоћи која се 

додељује по 
домаћинству: 

Услов: 

1. 
Основне 
животне 

намирнице 

2.000,00 дин. 
мах 3 члана 

- 

Укупан приход 
мањи од 10.000,00 
динара по члану 

домаћинства/макс. 
до 30.000,00 

динара по 
домаћинству 

2. 
Средства за 
одржавање 

хигијене 

2.000,00 дин. 
мах 3 члана 

 
- 

3. 
 

Дрво за огрев 
(само у зимском 

периоду) 
 

4.650,00 дин./м2 

макс. 2м2 

4. Лекови - до 5.000,00 дин. 

5. Школски прибор 1.000,00 дин. - 

 

 



 - 107 -                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   Број:5           1.04.2015. 

 

Стр                 
 
 

Члан 7. 

Право на једнократну општинску помоћ, не може остварити лице које је у последњих 6 
месеци, остварило право на новчану помоћ, по било ком основу, од стране Општине 
Пландиште и Центра за социјални рад општине Пландиште. 

Члан 8. 

Друштвено корисног рада се ослобађају корисници који не подлежу радној обавези, а 
то су: стара лица (60,5 година за жене и 65 година за мушкарце), лица неспособна за рад (уз 
одговарајућу документацију), тешко болесна лица (уз мишљење лекарске комисије), самохрани 
родитељ са децом до три године живота, лица на смештају у установама и лица под 
старатељством (уз документацију прибављену од стране Центра за социјални рад општине 
Пландиште). 

Лице код кога се на основу медицинске документације не може утврдити неспособност 
за рад, односно тешка болест, дужно је да потпише изјаву да у циљу остваривања права на 
једнократну помоћ пристаје на друштвено користан рад. 

Члан 9. 

Висину једнократне општинске помоћи као и поступак упућивања на друштвено 
користан рад, утврђује Комисија за доделу општинске помоћи (у даљем тексту: Комисија) коју 
чине шест чланова, и то: 

- један представник Општинског већа општине Пландиште, задужен за социјалну 
заштиту,  

- два представника из Центра за социјални рад општине Пландиште, 
- један представник Општинске управе општине Пландиште, 
- један повремени представник месне заједнице (у зависности од места 

пребивалишта подносиоца захтева) Општине Пландиште, 
- један повремени представник Дома здравља (медицинске струке). 

  

Члан Комисије не може бити лице које је у претходном периоду поднело захтев за доделу 

једнократне помоћи у натури. 

Члан 10. 

Један сат друштвено корисног рада вреднује се као 121 динар, те овим путем корисник 
зарађује помоћ за коју аплицира. 

Члан 11. 

Право на остваривање помоћи у натури се остварује подношењем писменог захтева 
Комисији путем Канцеларије за смањење сиромаштва, те обављеног друштвено корисног рада 
који је одређен решењем Комисије. 

Члан 12. 

Корисник помоћи ће добити бонове/потврду које може подићи сваког првог у месецу те 
да их искористи у некој од предвиђених продавница за набављање основних животних 
намирница, средстава за одржавање хигијене, дрва за огрев и др. 

Издавање ових бонова вршиће Комисија путем Канцеларије за смањење сиромаштва. 
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Члан 13. 

У основне животне намирнице спада: хлеб, млеко, брашно, јаја, уље, пиринач, 
кромпир, со, шећер, месне прерађевине, пасуљ, грашак, соја. 

У средства за одржавање хигијене спада: сапун, тоалет папир, паста за зубе, четкица 
за зубе, шампон за косу, прашак за прање веша, вц санитар, хигијенски улошци, шампон за 
вашке. 

Члан 14. 

Комисија одлучује о испуњености услова за доделу помоћи и доноси решење о томе у 
року од 30 дана.  

Уколико Комисија процени да корисник нема право на помоћ, захтев се одбија 
решењем.  

Незадовољни корисник против решења из става 2. овог члана може изјавити жалбу 
Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема решења.  

О жалби из става 3. овог члана одлучује Општинско веће општине Пландиште у року 
од 30 дана од дана подношења жалбе. 

Члан 15. 

Друштвено користан рад ће се вршити у установама (односно организационим 
деловима установа) са којима општина има склопљен уговор, као и у месним заједницама 
насеља у којима корисник помоћи има пријављено место пребивалишта. 

Члан 16. 

Сви корисници општинске помоћи који врше друштвено користан рад, дужни су да се 
понашају у складу са правним актима и радном дисциплином установе, односно организације у 
којој тај рад врше, у супротном губи се право на помоћ. 

Члан 17. 

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012 и 
14/2015), локална самоуправа  склапа уговор са најбољим понуђачем за набавку основних 
животних намирница, средстава за одржавање хигијенe, дрва за огрев и др. 

Члан 18. 

Бонове/потврде плаћа Општина Пландиште, када трговинска радња испостави рачун 
након што се бонови употребе, а све на терет буџета Општине Пландиште. 

Члан 19. 

Контролу извршене обавезе друштвено корисног рада вршиће овлашћени 
представници Канцеларије за смањење сиромаштва, по пријави окончања истих. 

Уколико корисник из неоправданих разлога не изврши обавезу друштвено корисног 
рада или је изврши на неадекватан начин, губи право на једнократну општинску помоћ у натури 
у наредних годину дана. 
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Члан 20. 

Корисник је дужан да пријави Комисији сваку промену која је од утицаја на 
остваривање права најкасније у року од 15 дана од настале промене. 

Члан 21. 

Корисник права из овог Правилника који је на основу неистинитих или нетачних 
података или непријављивањем промена које утичу на губитак права, остварио право на 
материјално обезбеђење породице финансирано од стране Општине Пландиште, дужан је да 
надокнади штету, у складу са законом. 

Члан 22. 

Свака злоупотреба права је кажњива у складу са законом. 

Члан 23. 

              Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели 
једнократне помоћи у натури у Општини Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
18/2014). 

Члан 24. 

                 Решавање захтева за доделу једнократне општинске помоћи поднетих до дана 
ступања на снагу овог Правилника, наставиће се по Правилнику о додели једнократне помоћи у 
натури у Општини Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 18/2014), који је важио до 
дана ступања на снагу овог Правилника. 

Члан 25. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 110-6/2015-III 
Дана: 01.04.2015. године 
ПЛАНДИШТЕ                                                                                                                                                              

 ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р. 
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30. 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 - одлука УС), члана 8. Правилника о раду 
Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 
4/2013) и члана 64. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 16/2008 
и 17/2012), Општинско веће општине Пландиште дана 01.04.2015. године, доноси 

 
 

П Р О Г Р А М  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
 

 I. У тексту Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Пландиште за 2015. годину („Службени лист 
општине Пландиште“, бр. 22/2014), у тачки III. Програма, у делу који се односи на расподелу 
финансијских средстава, у тачки 2. табеле, мења се износ од „100.000,00“ динара и уместо њега 
се уписује износ од „115.000,00“ динара, у подтачки 2.2. табеле мења се износ од „50.000,00“ 
динара и уместо њега се уписује износ од „65.000,00“ динара и у тачки 4. табеле мења се износ 
од „90.030,00“ динара и уместо њега се уписује износ од „75.030,00“ динара. 
 
 
 
 II. Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“. 
     
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА      
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 344-57/2015-III 
Дана: 01.04.2015. године 
ПЛАНДИШТЕ 
 
 

  
ПРЕДСЕДНИК 

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