
   

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Година XXIX Број 19 28.11.2013. 
Годишња претплата 
1450,00 динара 

 
128.                                                                                                                                                        

        На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3.и 4., члана 7а став 3.,4. и 7. и члана 11. Закона о 
порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013), члана 36.  Закона  о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2013), 
члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 
број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, 
на седници одржаној дана 28.11.2013. године, донела је  

 
ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА  ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 
 

Члан 1. 
 

     Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Пландиште и  
то: стопе  за обрачун пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге и за обвезника 
који не води пословне кљиге; зоне, са назнаком зоне које се сматра најопремљенијом на 
територији Општине Пландиште; коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за 
непокретности обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о 
порезима на имовину; стопа амортизације за коју се умањује вредност непокретности, осим 
земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на имовину обвезника који не води 
пословне књиге.  
 

Члан 2. 
 
      Стопе пореза на имовину у Општини Пландиште износе: 

1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге  - 0,40%. 

2. На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге  - 0,30%. 

3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на 
земљишту: 
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НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА 

(1) до 10.000.000 динара 0,40% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара порез из подтачке (1) + до 0,60% на износ 
преко 10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + до  1,0%   на износ 
преко 25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + до  2,0%   на износ 
преко 50.000.000 динара 

 

 

 

Члан 3. 
   

     За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности као 
елемента за утврђивање основице пореза на имовину, територију Општине Пландиште чине 3 
зоне, опредељене према комуналној опремљености из члана 6. став 3. Закона о порезима на 
имовину и то: 

ПРВА ЗОНА:   Обухвата територију насељеног места Пландишта – најопремљенија зона, 

ДРУГА ЗОНА: Обухвата територију  насељених места: Велика Греда, Хајдучица Јерменовци и 
Маргита, 

ТРЕЋА ЗОНА: Обухвата територију насељених места: Барице, Стари Лец, Дужине, Марковићево, 
Милетићево Банатски Соколац, Купиник, Велики Гај и Лаудоновац. 
 

Члан 4. 
 

     У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне 
књиге  у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне 
књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене одговарајућих 
непокретности на територији Општине Пландиште множи са коефицијентом у зони у којој се она 
налази, а који износи:  
 

1) 0,70 -  за непокретности у првој зони- најопремљенијој зони; 

2) 0,40 -  за непокретности у  другој зони; 

3) 0,40 -  за непокретности у трећој зони.  
             
                                        Члан 5. 
 
     Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не 
води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у Општини 
Пландиште износи 1% годишње применом пропорционалне методе, а највише  40%, почев од 
истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно 
последња реконструкција објекта. 
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Члан 6. 

 
     Просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази 
непокретност је елемент за утврћивање основице пореза на имовину. 
      Акт којим се одређује цена одговарајућих непокретности по зонама доноси Општинско веће 
Општине Пландиште најкасније до 30. новембра сваке календарске године која предходи години 
за коју се утврђије порез на имовину. 
                                                       

Члан 7. 
 
     Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа Општине Пландиште, Одељење за 
привреду, финансије, планирање и грађење, Oдсек за локалну пореску администрацију.  
                                                          

Члан 8. 
 

     Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Пландиште”, а примењује се од 1. јануара 2014. године и објавиће се и на Интернет порталу 
Општине Пландиште – www. plandiste-opstina.rs .                                                                                                   
 
 
 
                                                                 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 433-8/2013-I                                                                              
Дана: 28.11.2013. године                                                                                                                    
ПЛАНДИШТЕ                                                            
 

 

                        

                                      

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                      Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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129. 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист 
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана  28.11.2013. године донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СРЕЋНО 

ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ 
 
 
 

I 
 
 

Даје се сагласност на Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за школску 2012/2013 годину, број 60-148-5 који је усвојио Управни одбор 
Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште дана 11.9.2013. године. 

  
 
 

II 
 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Пландиште“.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-40/2013-I 
Датум: 28.11.2013. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                        Раде Клашња, дипл. правник, с.р.                 
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130. 
 

 
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист 

општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана  28.11.2013. године донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ ЗА РАДНУ 2013/2014 ГОДИНУ 
 

 

I 
 
 

Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Срећно детињство“ 
Пландиште за радну 2013/2014 годину, број 60-148-3 који је усвојио Управни одбор Предшколске 
установе „Срећно детињство“ Пландиште дана 11.09.2013. године. 

  
 

II 
 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

Општине Пландиште“.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 020-41/2013-I 
Датум: 28.11.2013. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                        Раде Клашња, дипл. правник, с.р.                 
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131. 
 
           На основу члана 40. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012), у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити 
(,,Службени гласник РС'',107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012) и 
чланом 42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'' број 45/2013), Скупштина 
општине Пландиште, на седници одржаној 28.11.2013. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
I 
 

           ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље општине Пландиште као посебно радно тело Скупштине 
општине Пландиште.  
 

II 
 

           У Савет за здравље именују се на мандатни период од 4 године:  
 
           1.  Жана Пелцер, дипл. правник из Пландишта, представник локалне самоуправе,  
           2.  Весна Јаћовић, наставник разредне наставе из Пландишта, представник локалне 
самоуправе,  
           3. Бисерка Шкорић, дипл. правник из Пландишта, представник Дома здравља ,,1. 
октобар” Пландиште,  
           4. Олина Митковски, дипл. филозоф из Хајдучице,  представник Републичког фонда за 
здравствено осигурање, Филијале за Јужнобанатски округ, Испоставе здравственог осигурања 
Пландиште, 
           5. Вера Миланов, медицинска сестра из Пландишта,  представник Друштва за борбу 
против шећерне болести.  
 

III 
 

           Задаци Савета су да:  
 
           1. Прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач 
локална самоуправа; 
  
           2. Спроводи мере у области заштите права пацијената и то:  
 
                - разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених 
и прикупљених доказа и утврђених чињеница;  
                - о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене 
установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће 
препоруке;  
                - разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и 
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;  
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                - подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената 
општинском већу и министарству односно секретаријату АПВ надлежном за послове здравља, а 
ради инфомисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и Заштитнику грађана.  
 
           3. Подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине и међусекторску 
сарадњу;  
 
           4. Прати здравствено стање становништва;  
 
           5. Унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и 
организацијама;  
 
           6. Предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и 
здравља становништва у складу са Пословника о раду Скупштине општине Пландиште и 
Стратегијом развоја општине Пландиште.  
 

IV 
 
           Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама 
Пословника о раду Скупштине општине Пландиште и одредбама Пословника о раду Савета за 
здравље.  
 

V 
 

           Ово решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.  
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
           Правни основ за доношење овог решења је  члан 40 и 120 Статута општине Пландиште 
(„Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012), члан 13. Закона о здравственој 
заштити (,,Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 
119/2012) и члан 42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'', број 45/2013)  којим је 
утврђена надлежност Скупштине општине за доношење овог акта,  односно обавеза локалне 
самоуправе  да  се стара о заштити права пацијената  одређивањем лица која обављају послове 
саветника за заштиту права пацијената и образовањем Савета за здравље.  
 
           Друштвена брига за здравље на нивоу општине  обухвата мере за обезбеђивање и 
спровођење здравствене заштите од интереса за грађана на територији општине како стоји у 
члану 13. Закону о здравственој заштити. Једна од мера је и заштита права пацијената приликом 
коришћења здравствених услуга. Новим Законом о правима пацијената који је усвојен 22. маја 
2013.године и ступио на снагу 30.05.2013. године  (,,Службени гласник РС'' број 45/2013) утврђена 
је обавеза јединица локалне самоуправе  да обезбеђују права пацијената  одређивањем лица 
које  ће да обавља послове саветника за заштиту пацијената (до сада  су ове послове обављали 
дипломирани правници запослени у здравственим установама) и образовањем Савета за 
здравље.  
 
           Савет за здравље оснива се као радно тело Скупштине  чију структуру чине представници 
локалне самоуправе,  Дома здравља „1. Октобар“  Пландиште, Друштва за борбу против 
шећерне болести- удружења грађана из реда пацијената,  као и надлежне филијале Републичког 
фонда за здравствео осигурање. 
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           За рад овог тела потребна су финансијска средства у висини од 250.000,00 динара и биће 
обезбеђена у буџету општине Пландиште за 2014. годину. 
 
           Решење ступа на снагу даном доношење.  
 
           Општинска управа Општине Пландиште је израдила нацрт решења, а Општинско веће 
Општине Пландиште је утврдило Предлог Решења. Предлог Решења је разматрала и Комисија 
за друштвене делатности и Комисија за кадровска, административна питања и радне односе 
Скупштине општине Пландиште.  

 
           Решење доставити: 
 
           1. Жани Пелцер из Пландишта, 
           2. Весни Јаћовић из Пландишта, 
           3. Бисерки Шкорић, из Пландишта, 
           4. Олини Митковски из Хајдучице, 
           5. Вери Миланов из Пландишта, 
           6. Одељењу за општу управу и скупштинске послове - Одсеку за друштвене делатности и 
повереничке послове и 
           7. Архиви 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-118/2013-I 
Датум: 28.11.2013. године 
П л а н д и ш т е 

 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                                 Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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132. 
           На основу члана  114. став 1. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист 
општине Пландиште“, број 16/2008 и 17/2012) и на основу члана 4. став 1. Одлуке о делокругу, 
саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе („Службени лист 
општине Пландиште“, број 22/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној  
28.11.2013. године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 
 

           За чланове и заменике чланова Савета за међунационалне односе Општине Пландиште (у 
даљем тексту: Савет) бирају се: 
 
           1. по предлогу Комисијe за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине 
општине Пландиште, а на иницијативу Општинског већа Општине Пландиште: 
 
                   -  Божана Ћалић  из Пландишта, за члана, 
 
                   -  Дивна Илић из Пландишта, за заменика члана;  
 
           2. по предлогу Националног савета македонске националне мањине: 
           
                   -  Славка Стефановски из Пландишта, Синђелићева 42, за члана, 
 
                   -  Боро Костадиновски из Пландишта, Хајдук Вељка 5б, за заменика члана; 
 
           3. по предлогу Националног савета мађарске националне мањине: 

 
                   -  Мориц Лајош из Јерменоваца, Ђерђа Доже 92, за члана, 
 
                   -  Енике Силађи из Јерменоваца, Ђерђа Доже бр. 52, за заменика члана; 
  
           4. по предлогу Националног савета румунске националне мањине: 

 
                   -  Родика Грујеску из Пландишта, Kарађорђева 41, за члана, 
 
                   -  Николета Опреа из Барица, Маршала Тита бр. 149, за заменика члана; 
 
           5. по предлогу Националног савета словачке националне мањине: 

 
                   -  Др Анка Храшко из Хајдучице, за члана, 

 
                   -  Жељко Цеснак из Пландишта, за заменика члана; 

 
           6. по предлогу Националног савета ромске националне мањине: 
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                   -  Драган Боц из Маргите, Саше Јоргована бр. 20, за члана, 
 
                   -  Томислав Неда из Пландишта, Војвођанска улица бр.1а 
 
 

                                                              II 
 

           Председника и заменика председника Савета бирају чланови Савета на првој 
конститутивној седници Савета. 

 
 
                                                              III 

 
           Мандат чланова Савета траје 4 године почев од дана избора. 

 
 
                                                              IV 
 

           Решење  објавити у  "Службеном листу Општине Пландиште" 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 90-4/2013-I                                                                              
Датум: 28.11.2013. године 
П л а н д и ш т е 

 
            
 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                                    Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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133. 
 

                  На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
119/2012), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007) и члана 17. и 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист 
Општине Пландиште“ број: 16/2008 и 17/2012), Скупштина Oпштине Пландиште на седници 
одржаној дана 28.11.2013. године доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ 

ПЛАНДИШТЕ 
 
 
I 
 

            Милош Поповић, дипломирани инжењер бродомашинства из Пландишта именује се за 
члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште из реда запослених у 
ЈКП „Полет“ Пландиште. 
 

II 
 

           Мандат члана Надзорног одбора из тачке I овог решења траје до трајања мандата 
председника и члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште 
именованих решењем Скупштине Општине Пландиште број 02-67/2013-I од 25.06.2013. године. 
 

III 
 
            Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-111/2013-I 
Дана: 28.11.2013. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
   
      
 
 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                  Раде Клашња, дипл. правник, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38. 
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску 
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА: Родика Грујеску 
Тел. 013/861-035 
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна  плаћања: 
 - приходи буџета општине - 840-44640-68 
Штампа: Одсек за скупштинске послове 


