
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ

Година XXXIII Број 1 13.01.2017. Годишња претплата
2100,00 динара

1.

На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сужбени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са чланом 13. ставом 3. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012,
8/2014, 17/2014 и 9/2015), Општинско веће  општине Пландиште на седници одржаној дана
13.01.2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ОД
МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН  2017. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овим Решењем утврђује  се  висина регресирања трошкова превоза редовних ученика
средњих школа  са подручја општине Пландиште који свакодневно   путују од места становања до
места школе за период ЈАНУАР-ЈУН 2017. године.

Члан 2.

Регресирање ће се вршити на следећи начин:
1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4900,00 динара од цене коју

наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник,
за све релације са суседним општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ).

2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3900,00 динара од цене коју
наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник,
за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар.

3. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене коју наплаћује
овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све
релације ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин...).

4. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 2500,00 динара  од цене коју
наплаћује овлашћени превозник  умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник за
све релације за јануар 2017. и јун 2017. године за све релације са суседним општинама.
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Члан 3.

Средства за ове намене обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 28/2016 ) – у оквиру Програма 11 Социјална и
дечија заштита –ПA 0006 Подршка деци и породицама са децом (трошкови превоза ученика
средњих школа) програмска класификација 0901-0006 функција 980, позиција 121 економска
класификација 472.

Члан 4.

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пандиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-45/2016-III
Дана: 13.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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2.

На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште", бр.
16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са чланом 13. став 3. Одлуке о правима и услугама у
социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012, 8/2014,
17/2014 и 9/2015), Општинско веће општине Пландиште,  на седници одржаној дана 13.01.2017.
године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
O УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ
ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овим Решењем утврђује  се  висина регресирања трошкова превоза ученика средњих школа
који повремено/викендом  путују од места становања до места школе ЗА ПЕРИОД ЈАНУР-ЈУН 2017.
године.

Члан 2.

Висина регресирања је 30 % од цене повремених/викенд карата  које наплаћује овлашћени
превозник.

Члан 3.

Средства за ове намене обезбеђена су  Одлуком о буџету општине Пландиште за 2017.
годину („Службени лист општине Пландиште", бр. 28 /2016 ) – у оквиру – у оквиру Програма 11
Социјална и дечија заштита –ПA 0001 Ннакнада за социјалну заштиту (трошкови превоза ученика
средњих школа) програмска класификација 0901-0001 функција 040, позиција 89 економска
класификација 472.

Члан 4.

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пандиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-44/2016-III
Дана: 13.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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3.

На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 4. Правилника о финaнсирању и
суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног
друштва на подручју општине Пландиште (Службени лист општине Пландиште“, бр. 6/2014 и
5/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана 13.01.2017. 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 2017. године (посебно за
област спорта, посебно за област  цркава и верских заједница, 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 и 99//2011-др.закон), 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, 94/2013 и 93/2015), члан 137. и 138. Закона о спорту („Службени
гласник РС“, бр. 10/2016), члан 26. Закона о младима („Службени гласник РС“, бр. 50/2011 ), члан 28.
Закона о црквама и верским заједницама  („Сл. гласник РС“, бр. 36/2006), члан 6 Одлуке о буџету
општине Пландиште за 2017. годину („Сл лист општине Пландиште“, бр. 28/2016) и члан 4.
Правилника о финансирању и суфинасирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују
организације цивиног друштва на подручју општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 6/2014 и 5/2015).

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 2017. годину износи: 14.380.000,00 динара и то: 3.380.000,00 за
остала удружења грађана, 3.000.000,00 за цркве и верске заједнице  и 8.000.000,00 динара за
удружења у области спорта.
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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 2017. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр.
28/2016) расписивањем посебних конкурса за удружења грађана  у области спорта, за цркве и
верске заједнице  и за остале организације цивилног друштва (удружења, задужбине, фондације,
синдикати, коморе, и друге организације чији се циљеви и активности усмерени на остваривање
јавног интереса).

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 цркава и  верских заједница,
 адаптација, санација, рекоснтрукција и изградња објеката и
 других садржаја који доприносе убрзаном развоју Општине Пландиште и афирмацији грађанског

активизма.
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V

Ко може да да учествује:

Право учешћа на конкурсу имају ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (удружења,
задужбине, фондације, синдикати, коморе, цркве и 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, цркве, верске заједнице и
невладине организације) могу учествовати са годишњим програмом или једним пројектом.

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
31.12.2017. 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. 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 ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА“, са назнаком за коју област, на адресу Општинска управа Општине
Пландиште, Војводе Путника 38, 26300 Пландиште, поштом, или предајом у Услужном центру, на
Писарници Општинске управе, у Пландишту.

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 и неблаговремене  пријаве се неће узети у разматрање.
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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:

 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;
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 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 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 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.

IX

Обавезни садржај смерница ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-1/2017-III
Датум: 13.01.2017. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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4.

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 64. и 120.  Статута општине Пландиште („Сл .лист
општине Пландиште“, број  16/2008, 17/2012 и 3/2015),  члана 15. 17. и 18. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015, 12/2016-аутентично тумачење),
члана 15. став 1. тачка 36, члана 64. и члана 120.   Статута општине Пландиште (,,Сл. лист општине
Пландиште“, бр.  16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 6. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017.
годину, (,,Сл. лист општине Пландиште, број 28/2016) и Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016),
Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној 13.01.2017. године доноси

З А К Љ У Ч А К
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ

САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

Утврђује се да ће се за потребе општине Пландиште суфинансирати пројекти  производње
медијских садржаја из области јавног информисања  у 2017. години  ради остваривања јавног
интереса у области јавног информисања који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном
информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016-аутентично тумачење).

Члан 2.

У циљу реализације овог закључка  председник општине расписаће Конкурс за
суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017.
години у року од  5 дана од дана доношења овог закључка.

Члан 3.

Конкурсом се суфинансирају следеће мере:

1) суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у
2017. години –5.000.000,00 РСД,

2) суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања
на језику националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији општине
Пландиште у 2017. години – 300.000,00 РСД.

a. Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 1 је 100.000,00 РСД, а највећи
1.000.000,00 РСД.

Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 2 је 50.000,00 РСД, а највећи 100.000,00
РСД.
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Члан 4.

Средства за суфинансирaње пројеката производње медијских садржаја из области јавног
информисања  у 2017. години планирана су у буџету општине Пландиште за 2017. годину у оквиру
Програма 13 Развој културе, ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у облсти јавног
информисања у износу од 5.000.000,00 динара и ПА 0005 –Унапређивање јавног информиосања на
језицима националне мањине у износу од 300.000,00 динара

Члан 5.

Закључак доставити, Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и
локалну пореску администрацију финансије , Одељењу за друштвене делатности и послове органа
општине  и архиви.

Члан 6.

Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 401-4/2017-III
Дана:  13.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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5.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007, 83/2014-
др.закон и 101/2016-др.закон), члана 61. и 120. Статута општине Пландиште („Сл .лист општине
Пландиште“, број  16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 38. Закона о удружењима (51/2009 и 99/2011-
др.закони) и члана 6. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину („Службени лист
општине Пландиште“, број 28/2016), а у складу са Обавезним садржајем смерница за предлагаче
програма/пројеката („Службени лист општине Пландиште“, број  1/2017),  Општинско веће општине
Пландиште на седници одржаној  дана  13.01.2017. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ

ДРУШТВА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Утврђује се да ће се за потребе општине Пландиште у 2017. години финансирати програми и
пројекти  организација цивилног друштва  из буџета општине Пландиште,  а у циљу успостављања и
унапређивања цивилног дијалога.

Члан 2.

Средства су намењена организацијам цивилног друштва (удружења, задужбине, фондације.
синдикати, коморе, верске заједнице и друге организације чији се циљеви и активности усмерени на
остваривање јавног интереса) на територији општине Пландиште и могу се користити за реализацију
програма/пројекта у складу са Обавезним садржајем смерница за предлагаче програма/пројеката
(„Сл. лист општине Пландиште“, број  1/2017).

Члан 3.

Средства за финансирање програма/пројеката организација цивилног друштва планирана су
у буџету општине Пландиште за 2017. годину у укупном износу од 3.380.000,00 динара и то:

1) за активности које имају за циљ подстицање и развој аматерског и културног уметничког
стваралаштва, истраживање, заштиту и коришћење културних добара и подстицање
међународне културне сарадње, Програм 13 –Развој културе ПА 0002 –Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва са раздела 1, глава 1.01, програмска класификација
1201-0002, функција 860, позиција 132, економска класификација 481 у износу од
1.300.000,00 динара;



Стр -12- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 1 13.01.2017.

2) за активности унапређења система социјалне заштите, који имају за циљ успостављање,
развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту
права најугроженијих категорија становништва и повећање компетенција професионалаца
унутар система социјалне заштите, за активности пензионерских и синдикалних организација
и за  активности које имају за циљ промовисања људских и мањинских права, Програм 11–
Социјална и дечија заштита ПА 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама  са
раздела 1, глава 1.01, програмска класификација 0901-0003, функција 160, позиција 117,
економска класификација 481 у износу од 1.000.000,00 динара;

3) за активности којима се подстиче локално економски развој у општини и повећање
запослености, које имају за циљ промоцију могућности и предности улагања и инвестирања
у општини, едукацију незапослених и сл., Програм  3 Локално економски развој ПА 0003
Подстицај за развој предузетништва  са раздела 1, глава 1.01 програмска класификација
1501-0003, функција 410, позиција 95, економска класификација 481 –подстицаји ОЦД
(удружења) у износу од 200.000,00 динара;

4) за активности које доприносе развоју туристичких потенцијала, промовисање општине и
дефинисање туристичког производа, Програм 4 –Развој туризма ПА 0001 Управљање
развојем туризма са раздела 1, глава 1.01, програмска класификација 1502-0001, функција
473, позиција 96, економска класификација 481 Дотације- подстицаји удружења ОЦД за
реазвој туризма у износу од 500.000,00;

5) за активности које имају за циљ заштиту и очување животне средине, Програм 6 –заштита
животне средине ,ПА 0001 –Управљање заштитом животне средине са раздела 1, глава
1.01, програмска класификација 0401-0001, функција 560, позиција 108,  економска
класификација 481 –Дотације –подстицаји ОЦД износу од 250.000,00 динара;

6) за активности омладинских организација које имају за циљ повећање омладинског активизма
и волонтеризма, Програм 14 –Развој спорта и омладине ПА 0005 –спровођење омладинске
политике  са раздела 1, глава 1.01, програмска класификација 1301-0005, функција 160,
позиција 141,  економска класификација 481 Дотације –подршка омладинским
организацијама у износу од 130.000,00 динара.

Члан 4.

Овај закључак реализоваће Комисије за спровођење поступка доделе бесповртаних
финансијских средстава организацијама цивилног друштва  (у даљем тексту: Комисија) коју
формира председник општине.

Члан 5.

Обавезује се Комисија да спроведе поступак јавног конкурса  у року од 7 дана од дана
доношења овог закључка.
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Члан 6.

Закључак доставити члановима Комисије, Одељењу за привреду, локално-економски развој,
финансије и буџет и локалну пореску администрацију и  Одељењу за друштвене делатности и
послове органа општине  и архиви.

Члан 7.

Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-2/2017-III
Дана: 13.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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6.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон и 101/2016-др.закон), члана 64. и 120.  Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 38. Закона о удружењима ((„Сл. гласник РС“, бр.
51/2009 и 99/2011-др.закони) и члана 6. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину
(„Службени лист општине Пландиште“, број 28/2016), а у складу са Обавезним садржајем смерница
за предлагаче програма/пројеката („Службени лист општине Пландиште“, број  1/2017),  Општинско
веће општине Пландиште, на седници одржаној  дана  13.01.2017. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА
И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Утврђује се да ће се за потребе општине Пландиште у 2017. години финансирати пројекти
цркава и верских заједница  из буџета општине Пландиште  са следећим циљем:

1) Заштита цркве као културног добра;
2) Очување мултифункционалности.

Члан 2.

Средства су намењена црквама и верским заједницама на територији општине Пландиште и
могу се користити за реализацију пројекта из следећих области:

1) адаптација, реконструкција  или  инвестиционо  и  текуће  одржавање  цркава, верских
објеката и парохијских домова;

2)  набавка и заштита црквених реликвија;
3) обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју

црквене/верске заједнице;
4)  организовање посета другим црквеним/верским заједницама;
5) организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу.

Члан 3.

Средства за финансирање пројеката верских заједница планирана су у буџету општине
Пландиште за 2017. годину у оквиру  Програма 13 Развој културе, ПА 0003- унапређење система
очувања  и представљања културно-историјског наслеђа раздео 1 глава 1.01 програмска
класификација 1201-0003 функција 840 позиција 134 економска класификација 483 –дотације
верским заједницама у износу од 3.000.000,00 динара.



Стр -15- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ     Број: 1 13.01.2017.

Члан 4.

У циљу реализације овог закључка  образоваће се Комисија  за спровођење јавног конкурса
за финансирање пројеката верских заједница.

Члан 5.

Обавезује се Комисија да спроведе поступак јавног конкурса  у року од 7 дана од дана
доношења овог закључка.

Члан 6.

Закључак доставити члановима Комисије, Одељењу за привреду, локално-економски развој,
финансије и буџет и локалну пореску администрацију, Одељењу за друштвене делатности и
послове органа општине  и архиви.

Члан 7.

Закључак ће се објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-3/2017-III
Дана: 13.01.2017. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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