СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXI

Број 2

18.02.2015.

Годишња претплата
2100,00 динара

7.
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 и
17/2012) 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 11.02.2015. године донело
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ И ПЛАНА
НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

I
У Плану јавних набавки за 2015. годину број: 4-1/2015-III од 15.01.2015. године („Службени лист
Општине Пландиште“, бр. 1/2015), мења се укупна вредност добара и износ од 6.716.334,00 замењује се
износом од 7.916.334,00 динара, мења се укупна вредност услуга и износ од 18.341.619,00 динара
замењује се износом од 18.581.619,00 динара и мења се укупна вредност плана јавних набавки за 2015.
годину и износ од 46.083.121,00 замењује се износом од 47.523.121,00 динара без ПДВ-а.
Додаје се трећа партија у јавној набавци под редним бројем 13. Услуге информисања која гласи
„Услуге информисања садржаја на језицима националних мањина“ у износу од 240.000,00 динара без
ПДВ-а односно 288.000,00 динара са ПДВ-ом. Средства су преузета из текуће резерве Одлуке о буџету
општине Пландиште за 2015. годину („Службени лист општине Пландиште“, број 23/2014).
У Плану набавки за 2015. годину на које се закон не примењује број: 4-2/2015-III од 15.01.2015.
године („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 1/2015) мења се укупна вредност добара и износ од
1.606.000,00 замењује се износом од 2.703.000,00 динара и мења се укупна вредност Плана јавних
набавки за 2015. годину на које се закон не примењује и износ од 4.612.000,00 замењује се износом
5.709.000,00 динара.
У софтверу Плана набавки за 2015. годину мењају се године извршења уговора код јавних
набавки под редним бројем 1.1.2 Набавка канцеларијског материјала и то, брише се 2016. година са
износом од 650.000,00 динара без ПДВ-а, код јавних набавки под редним бројем 1.1.4 Набавка тонера за
ласерске штампаче, траке за матричне штампаче и факс филмове (оригинал) и то, брише се 2016.
година са износом од 850.000,00 динара без ПДВ-а, код јавних набавки под редним бројем 1.2.21
Одржавање јавне расвете у општини Пландиште и то, брише се 2016. година са износом од 2.000.000,00
динара без ПДВ-а.
II
УСВАЈА СЕ Прва допуна Плана јавних набавки за 2015. годину и Плана набавки за 2015. годину
на које се закон не примењује.
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III
Закључак и Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2015. годину и План набавки за 2015.
годину на које се закон не примењује објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-9/2015-III
Дана: 11.02.2015. године
ПЛАНДИШТЕ

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

8.
ПРВА ДОПУНА И ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2015 . ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редн
и
број

Предмет набавке/
ОРН

Добра
Набавка дрва за огрев
за потребе Канцеларије
за смањење
сиромаштва

9.

ОРН (општи речник
набавки): 03413000 –
Дрво за огрев

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

1.200.000,00
1.200.000,00

Планирана средства у
буџету/фин. плану
(без ПДВ-а)
Износ

1.200.000,00
Са пдв:
1.440.000,00

Врста
поступка

Конто

01 – буџет

6 – мала
јавна
набавка

Оквирни датум

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
Уговора

Фебруар
2015

Март
2015

Март
2016

Напомена
(централизација,
претходно
обавештење, основ из
ЗЈН...)

472 –
накнаде за
социјалну
заштиту из
буџета
Функција
040
Програм 11
Програмска
активност
0901-0001
Разлог набавке је помоћ у натури који корисници тј. мештани општине Пландишта остварују у Канцеларији за смањење сиромаштва.
Корисници остварују право на једнократну помић у натури у виду задовољавања основних животних потреба чиме се нарочито
сматрају потребе основних животних намирница, дрва за огрев, средства за хигијену, неопходни лекови и уџбеници и школски прибор
за децу.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду и прикупљањем информација на тржишту.

НАПОМЕНА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-10/2015-III
Датум: 11.02.2015.
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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10.
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист Oпштине Пландиште“,
бр. 16/2008 и 17/2012), Општинско веће Општине Пландиште, на седници одржаној 18.02.2015. године,
донело је
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ СТУДЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014./2015.
ГОДИНУ

Члан 1.
Доделиће се новчане награде најбољим студентима са подручја општине Пландиште за школску
2014./2015. годину са циљем подстицање студената за постизање бољих резултата студирања и
развијање такмичарског духа.
Конкурс за доделу новчаних награда за најбоље студенте расписаће Комисија за избор
најбољих студената (у даљем тексту: Комисија) коју образује председник општине Пландиште.
Члан 2.
Право на новчану награду, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, друге и наредних година, који су
уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, који имају
држављанство Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну
ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој
студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00
(девет) и који имају пребивалиште на територији општине Пландиште најмање шест месеци.
На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и студенти другог
степена студија, као и студенти докторских студија, а који нису у радном односу, који су одмах по
завршетку основних студија наставили студије другог степена, односно докторских студија и уколико
испуњавају остале услове у складу са ставом два овог члана.
Члан 3.
Конкурс ће бити отворен месец дана.
Члан 4.
Испуњеност услова за доделу новчаних награда најбољим студентима утврђује Комисија, коју
образује председник Општине Пландиште.
Комисија доноси одлуку најкасније у року од 15 дана од дана затварања конкурса.
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Члан 5.
Средства за ове намене обезбеђена су Одлуком о буџету општине Пландиште за 2015. годину
(„Службени лист Општине Пландиште“, број 23/2014) у оквиру Програма 15 –Локална самоуправа ПА
0007 Канцеларија за младе програмска класификација 0602-0007 функција 130 позиција 43 економска
класификација 472 Накнада за социјалну заштиту (најбољи студенти).
Висина новчане награде износиће 25.000,00 динара (словима: двадесетхиљада динара).

Члан 6.
Овај Закључак објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“ и на веб сајту општине
Пландиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 612-7/2015-III
Дана: 18.02.2015. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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11.

На основу члана 64. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,
бр. 16/2008 и 17/2012), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 18.02.2015. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2015. годину.

Члан 2.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник Општине да именује радну групу за имплементацију Локалног
акционог плана запошљавања општине Пландиште за 2015. годину.

Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 10-2/2015-III
Дана: 18.02.2015. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.

Стр - 50 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:2

12.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
за 2015. годину

Пландиште, фебруар 2015. године

18.02.2015.
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Локалним акционим планом запошљавања Општине Пландиште за 2015. годину (у даљем
тексту ЛАПЗ), као основним инструментом за спровођење активне политикe запошљавања у 2015.
години у општини Пландиште, утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење
незапослености. Правни основ за доношење ЛАПЗ је члан 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, брoj 36/09 и 88/10), којим је утврђено да
надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање, усвојити ЛАПЗ.
У складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
ЛАПЗ је у сагласности са Националним акционим планом за запошљавање за 2015. годину („Службени
гласник РС”, брoj 101/14)
Тачком 9. Националног аквционог плна за запошљавање за 2015. предвиђено је
„Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања средствима из републичког буџета (по захтеву територијалне
аутономије или јединице локалне самоуправе):
Територијална аутономија односно јединица локалне самоуправе, може до 28. фебруара 2015. године,
преко надлежне филијале НСЗ, поднети захтев министарству надлежном за запошљавање за
учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања.
Узимајући у обзир мишљења филијала на поднете захтеве јединица локалне самоуправе, НСЗ
доставља министарству предлог за учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева.
У 2015. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања, и то:
- јавни радови,
- програм стручне праксе код приватног послодавца,
- програм стицања практичних знања код приватног послодавца,
- субвенције за самозапошљавање.
Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања је да јединица локалне самоуправе има:
- формиран локални савет за запошљавање,
- донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ),
- обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма
или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан
за послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености
("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) може одобрити учешће у финансирању и кад је обезбеђено
мање од половине потребних средстава;
- усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и
локалног тржишта рада.
Критеријуми на основу којих се одобрава учешће у финансирању програма или мера су:
- степен развијености јединице локалне самоуправе,
- индикатори на локалном тржишту рада,
- предвиђени ефекат програма или мера и економска оправданост.
Приоритет за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у
2015. години имају:
- јединице локалне самоуправе погођене поплавама током 2014. године,
- програми и мере предвиђени локалним акционим плановима запошљавања који укључују теже
запошљива лица и лица у стању социјалне потребе,
- неразвијене јединице локалне самоуправе – утврђене у складу са посебним прописом Владе, и
- захтеви поднети од стране јединица локалних самоуправа које су формирале локални савет за
подручје више јединица локалних самоуправа и усвојиле заједнички план запошљавања за подручје тих
јединица локалних самоуправа.
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НСЗ ће започети реализацију одобрених захтева за учешће у финансирању програма или мера након
преноса средстава из буџета Републике Србије и буџета јединице локалне самоуправе.“
ЛАПЗ садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник РС”, брoj 36/09 и 88/10).
Општи циљ
Општи циљ политике запошљавања на подручју општине Пландиште је повећање
запослености и подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и
унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
Специфични циљеви:
I Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и веће социјалнo укључивање осетљивих
група кроз јавне радове;
II Подстицање запошљавања младих кроз програм оспособљавања за самосталан рад стручна пракса;
III Подстицање запошљавања теже запошљивих лица коришћењем субвенција за
самозапошљавање;
IV Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих;
V Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.
Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и
сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога поред Општинске управе и Савета за
запошљавање, у припреми и изради ЛАПЗ учествовали су: Национална служба за запошљавање –
Филијала Вршац, Испостава Пландиште, Удружење предузетника, послодавци и невладине
организације које се баве проблематиком инвалидних лица.

I АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Пландиште је једна од пограничних општина Јужног Баната. Граница општине Пландиште се
једним делом наслања на канал Дунав – Тиса- Дунав, који ствара могућност за развој воденог
саобраћаја. На овом простору изграђен је велики број двораца – летњих резиденција, са веома лепим
парковима. По стилу градње углавном припадају класицизму /дворац «Капетаново», дворац на
Јагодићу, два дворца крај Старог Леца, дворац у Хајдучици.
На великом простору некадашњих пустара, откривена су налазишта нафте и гаса.
Развијена је пољопривредна производња, млинска и прехрамбена индустрија. У околини има доста
ловних подручја, док се на каналу Дунав - Тиса – Дунав, Брзави и речици Моравици развија риболов.
Површина:
Број насеља:
Број становника:
Укупан број запослених:

383 км2
14
око11.000
2099
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Укупан број незапослених (децембар 2014.):
Запослени у предузећима, задругама и др. орг.
Запослени у јавном сектору:
Нето зарада по запосленом: (децембар 2014.)
Пољопривредна површина /друштвена и индивидуална
пољ.газдинства
Укупна обрасла шумска површина
Укупна дружина путева:

18.02.2015.

1592
око 75,00%
око 25,00%
34.087 динара
33.382,8 ха
167 ха
163 км

ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА
1.1. Кретање домаћег друштвеног бруто производа
Процењено је да укупне економске активности у 2014. години, мерене бруто домаћим производом и
исказане у сталним ценамa, имају реални пад од 2,0% у односу на претходну годину. Посматрано по
активностима, раст бруто додате вредности имају: сектор пољопривреда, шумарство и рибарство,
сектор информисање и комуникације и сектор саобраћај и складиштење. Пад бруто додате вредности
забележен је у сектору снабдевање електричном енергијом, гасом и паром, сектору рударство, сектору
грађевинарство и сектору финансијске делатности и делатност осигурања.
Индустријска производња у 2014. години имала је пад физичког обима од 6,8%. Овом паду највише
је допринео сектор снабдевање електричном енергијом, гасом и паром. Процењено је да је
пољопривредна производња у 2014. години имала раст физичког обима од 1,5%.
Вредност изведених радова у грађевинарству у 2014. години бележи пад од 4,1%. Промет у
трговини на мало бележи реални раст од 2,6%, док је промет у трговини на велико у благом паду. У
сектору услуге смештаја и исхране у 2014. години забележен је реални пад од 0,2%, док је број ноћења
туриста смањен за 7,0%. Сектор саобраћај и складиштење имао је раст физичког обима од 24,7%, а
област телекомуникација раст од 1,6%.
Зараде без пореза и доприноса номинално су веће у 2014. години, у односу на 2013. за 2,6%, а
реално мање за 0,3%.
Процењено је да ће годишња стопа инфлације износити 1,8%.
(Извор: Републички завод за статистику)
Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије
2013

2014

2015

3.679.015

3.979.131

4.316.243

4.295,5

4.545,3

4.846,8

Реални раст БДП у %

2,0

3,5

4,0

Инфлација, крај периода, у %

5,5

5,0

4,5

1.721,6

1.742,2

1.782,3

БДП, мил. динара (текуће цене)
БДП по становнику, у ЕУР

Број формално запослених, годишњи просек, у 000
Пројекција основних макроекономских показатеља
Извор: МФП
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1.2 Проблеми





недовољан број адекватно образованих и квалификованих људи међу локалном популацијом;
све старије становништво и одлазак младих у развијеније општине
неповољна структура привреде
недовољно инвестиција

У току 2014. године, општина Пландиште је донела Стратегију одрживог развоја општине
Пландиште у којој је акценат стављен на решавање најважнијих питања и највећих проблема, а пре
свега, унапређење услова за привредни развој, повећање запослености, модернизација инфраструктуре
и унапређење социјалне заштите, што ће допринети економском развоју општине и повећању животног
стандарда грађана.
Формирање канцеларије за локално-економски развој у оквиру Општинске управе Пландиште је
један од важних корака ка пружању подршке и промовисању успостављања мреже сарадње између
малих, средњих и микро предузећа и предузетника.
Пландиште има знатан потенцијал за развој нових предузећа. Анализа друштвено-економских
кретања и анализа заинтересованих страна указују на то да могућности постоје у многим областима,
укључујући туризам, малопродају, трговину, прехрамбену и пољопривредну индустрију, експлоатацију
геотермалних вода, развој алтернативних извора енергије... ( снаге ветрова, прерада биомасе и слично).
1.3. Јавни сектор
Уколико се посматра као засебан ентитет, јавни сектор има веома мали удео у бруто домаћем
производу, али велики удео у степену запослености на локалном нивоу. Неке компоненте запослености
у јавном сектору у многоме се могу посматрати као ,,фиксне’’ – не у погледу броја запослених (који
варира), него у погледу стабилности под-сектора у оквиру општине. Ови под-сектори укључују
здравство, образовање, полицију и послове локалне управе, као и неке децентрализоване делове
централне власти (као што су пореска служба, катастар, социјалне установе). Друге компоненте могу
изабрати да ли ће се лоцирати у општини или не. Ови под-сектори укључују регионалне службе (као што
је РЦР), донаторске организације и организације које се баве великим пројектима, а можда и додатне
децентрализоване компоненте централног и покрајинског управљања.
Иако је улога јавног сектора у доношењу одлука на локалном нивоу лимитирана због постојања
снажне централне власти, локална управа се укључује у пројектне циклусе те тако поседује нове изворе
финансирана па и степен самосталног доношења одлука расте, као и број приватних инцијатива.
1.4. Пољопривреда
Општина Пландиште је пољопривредна општина која је у највећој мери везана за производњу у
пољопривредном сектору.
Укупна територија општине Пландиште износи 383,13 km2 или 38.313,9 ha. На пољопривредно
земљиште отпада 33.382,8 ha или 87,13 %, а на непољопривредно земљиште отпада 4.931,1 ha, тј.
12,87 % укупне површине територије Општине.
Шуме и шумско земљиште на територији општине Пландиште простире се на 167 ha. У
претходном периоду шуме су биле распрострањене на 224 ha и уочава се смањење под шумама и
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шумским земљиштем за 47 ha, тј. за 25,45 %. Шуме су најзаступљеније у катастарској општини
Хајдучица, а најмање заступљене у кастарским општинама Милетићево и Банатски Соколац.
Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 30.812,84 ha, тј. 92,30%, а необрадиво
пољопривредно земљиште заузима 2.569,96 ha или 7,70% од укупног пољопривредног земљишта на
територији општине Пландиште.
Обрадиво пољопривредно земљиште у Општини u 2014. год., у hа
К.О.

Њиве

Vртови

Vоћњаци

Vиногради

Ливаде

Укупно
(ha)

Соколац

1.105,0266

0,0000

0,0000

0,0000

4,3509

1.109,3775

Барице

2.370,3438

0,0000

3,5790

1,4314

4,9487

2.380,3029

Дужине

804,8907

0,0000

0,4660

0,0000

0,8734

806,2301

Хајдучица

3.255,9187

0,0000

0,0000

0,0000

2,6033

3.258,5220

Јерменовци

2.580,2088

0,0000

3,4248

0,3261

0,1298

2.584,0895

Купиник

1.880,6806

0,0000

0,0000

0,0000

7,9464

1.888,6270

Маргита

3.210,1059

0,0000

3,0741

0,4493

16,1943

3.229,8236

619,0717

0,0000

0,4517

0,0000

0,0000

619,5234

Милетићево

1.508,3987

0,0000

0,6433

0,0000

1,5676

1.510,6096

Пландиште

3.745,5551

0,0000

16,0111

0,0699

12,8834

3.774,5195

Стари Лец

3.510,0777

0,0000

1,3930

0,0000

65,9690

3.577,4397

Vелика Греда

3.401,9109

0,0000

2,1562

0,0000

3,9653

3.408,0324

Vелики Гај

2.497,4948

0,0000

118,0105

0,0000

50,2347

2.665,7400

30.489,6840

0,0000

149,2097

2,2767

171,6668

30.812,8372

Марковићево

УКУПНО (ha):

Извор: Катастар општине Пландиште

Од обрадивог пољопривредног земљишта најзаступљеније су њиве са 30.489,68 ha и оне
чине чак 98,95% обрадивог или 91,33% укупног пољопривредног земљишта. Воћњаци се налазе на
149,21 ha и чине 0,48% обрадивог, тј. 0,45% укупног пољопривредног земљишта. Виногради су
заступљени са 2,28 ha, тј. 0,007% обрадивог и 0,0068% укупног пољопривредног земљишта. Ливаде се
простиру на 171,67 ha и чине 0,56% обрадивог и 0,51% укупног пољопривредног земљишта.
Од необрадивог пољопривредног земљишта најзаступљенији су пашњаци са 2.338,60 ha и
они чине чак 91% необрадивог и 7% укупног пољопривредног земљишта. Трстици и мочваре заузимају
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71,49 ha, тј. 2,78% необрадивог и 0,22% укупног пољопривредног земљишта. На остала земљишта
отпада 159,86 хектара, што представља 6,22% необрадивог и 0,48% укупног пољопривредног
земљишта.
Необрадиво и свеукупно пољопривредно земљиште у Општини
Свеукупно
К.О.

Соколац

Пашњаци

Трстици и
мочваре

Остало
земљиште

Укупно
(ha)

Обрадиво и
необрадиво
земљиште

3,5231

0,0000

0,7983

4,3214

1.113,6989

Барице

129,1271

4,6860

0,0026

133,8157

2.514,1186

Дужине

24,3669

0,0000

0,0000

24,3669

830,5970

809,4726

0,0000

95,6260

905,0986

4.163,6206

67,6467

0,0000

2,3404

69,9871

2.654,0766

Купиник

111,1651

0,2590

0,2651

111,6892

2.000,3162

Маргита

443,5049

7,6118

7,2871

458,4038

3.688,2274

Марковићево

55,9626

0,0000

0,0000

55,9626

675,4860

Милетићево

44,1644

0,1636

0,0005

44,3285

1.554,9381

Пландиште

53,7057

1,1420

20,3576

75,2053

3.849,7248

Стари Лец

492,5348

1,3300

29,3753

523,2401

4.100,6798

9,6783

1,0219

0,6659

11,3661

3.419,3985

93,7491

55,2804

3,1417

152,1712

2.817,9112

2.338,6013

71,4947

159,8605

2.569,9565

33.382,7937

Хајдучица
Јерменовци

Vелика Греда
Vелики Гај
УКУПНО (ha):

На територији општине Пландиште заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске
класе, али највећи проценат земљишта је треће и четврте класе, око 60 %.
Удео пољопривредног становништва у општини Пландиште је доста висок. Једна од слабости је
свакако и непостојаност прецизне базе података о пољопривредном земљишту и пољопривредним
газдинствима. Када говоримо о пољопривредним газдинствима потребно је у најскоријем времену
урадити прецизну анализу каква је старосна структура пољопривредних газдинстава, како би се могла
омогућити лакша и рентабилнија производња. Ту се превасходно мисли на она регистрована
пољопривредна газдинства чије је носилац лице старије од 55 година, а газдинство је мање од 5
хектара. Такви носиоци газдинства би у наредном периоду могли добијати одређене субвенције. Број
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ргистрованих газдинстава у 2013. години смањио се у односу на 2012. годину, са 1.962 на 1.934, или за
1,43%.
Аграрна структура општине Пландиште за 2013. годину
Величина регистрованог пољопривредног
газдинства (РПГ) у хектарима

Број РПГ

до 5

1.375

од 5 до 20

329

од 20 до 100

199

преко 100

31
УКУПНО:

1.934

Извор: Општинска управа општине Пландиште (одсек за пољопривреду)
1.4.1.Пропадање пољопривредне инфраструктуре
Пре неколико година изграђена је свеобухватна мрежа канала како би се вода доводила до
поља, а потом по потреби одводила. Међутим, прелаз са система земљорадничких задруга на тржишну
економију и касније нефункционалности тржишта у погледу пољопривредних производа довели су до
пропадања инфраструктуре канала.
2. ЗАРАДЕ
Укупна просечна зарада у Републици Србији у новембру 2014. године износила је 60.982,00
динара, а по одбитку пореза и доприноса 44.206,00 динара.
У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у октобру 2014. године,
номинално је мања за 1,6% и реално је мања за 1,6%.
Просечна зарада исплаћена у новембру 2014. године номинално је већа за 0,1%, а реално је
мања за 2,2% од просечне зараде исплаћене у новембру 2013. године.
Просечна зарада у Војводини, за октобар 2014. године, износила је 60.923,00 динара.
Укупна просечна зарада без пореза и доприноса у Војводини у октобру 2014. године износила је
44.343,00 динара.
На подручју Јужнобанатске области укупна просечна зарада исплаћена у децембру 2014. године
износила је 69.397,00 динара.
Укупна просечна зарада без пореза и доприноса на подручју Јужнобанатске области, за
децембар 2014. године, износила је 49.997,00 динара.

Просечна
зарада
Република Србија
Војводина
Јужно-банатска
област
Алибунар

Номинални индекси
XII 2014
I-XII 2014
XI 2014
I-XII 2013

Просечна зарада
без пореза и
доприноса

68.739

112,7

101,2

49.970

68.220

115,3

100,2

49.438

69.397

106,7

99,1

49.997

43.227

100,7

101,7

31.061

Стр - 58 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:2

Бела Црква
Вршац
Ковачица
Ковин
Опово
Панчево - град
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47.066

109,9

101,8

34.402

86.758

125,9

99,6

62.206

43.016

108,0

97,6

31.199

73.711

141,9

97,7

53.374

50.852

94,6

100,3

36.838

69.084

92,3

98,8

49.780

46.709
142,7
102,1
Зараде по запосленом - децембар 2014. - по општинама

34.087

Највише просечне зараде без пореза и доприноса, односе се на град Вршац 62.206,00 динара и
Панчево 49.780,00 динара. Просечна зарада без пореза и доприноса у Oпштини Пландиште, исплаћена
у децембру 2014. године, износи 34.087,00 динара, што је у односу на 2013. годину незнатни раст, а све
као последица повећања запослености у области текстилне индустрије и спровођења мера активне
политике запошљавања.
3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
3.1. Демографски показатељи
Општина Пландиште обухвата површину од 383 км2 на којој живи око 11 000 становника у 14
насеља, односно 29 становника на км2, што је знатно ниже од републичког просека. По резулатима
пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. године у општини Пландиште
има 11 336 становника. По незваничним подацима, број становника у општини Пландиште се и даље
смањује и креће се око 11 000 у 2014. години.

Окрузи/
1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

Република
Србија

5.794.834

6.162.321

6.678.247

7.202.915

7.729.246

7.576.837

7.498.001

7.186.862

Vојводина

1.640.599

1.698.640

1.854.971

1.952.560

2.034.782

1.970.195

2.031.992

1.937.809

Јужнобанатски
округ

279.092

292.125

320.187

221.285

340.189

315.633

313.937

293.730

Општина
Пландиште

19.223

19530

19 455

17.882

16.138

14.581

13377

11336

Општине

Кретање броја становника од 1948 до 2011
Старосне структуре становништва у Општини, највише је становништва између 40 и 59 године
живота-3624.

Стр - 59 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:2

18.02.2015.

Активног становништва (у које спадају лица стара 15 и више година која обављају занимање,
незапослена лица која траже посао и лица која су привремено прекинула занимање) у Општини има
3766 односно 49,82%. С друге стране, неактивно становништво подељено је у три групе: становништво
са личним примањима (лица са пензијом, приходима од имовине или другим стални личним приходима),
издржавано становништво и становништво које живи у иностранству мање од једне године.
Општа стопа активности, као однос активног и укупног становништва, у општини Пландиште је
неповољна (33,22%) што значи да постоји већи број неактивног од активног становништва. Од 7559
становника општине Пландиште која припадају старосној групи од 15 до 64 година старости (DevInfo
Србија), односно категорији радно способног становништва, активно је 3766 људи, односно стопа
искоришћености радно-способног контигента је 49,82%.)
Стопа запослености активног становништва, износи 28,80
3.2. Запосленост у општини Пландиште
Година

Број запослених

1

2007.

2617

2

2008.

2342

3

2009

2210

4

2010

1963

5

2011

2108

6

2012

2177

7

2014

2099

Број запослених по годинама
Укупан број запослених 2014. године у општини Пландиште, је био 2099. Удео жена у укупном
броју запослених је око 37%. Лица која самостално обављају делатност око 20%.
Општина Пландиште спада у изразито недовољно развијене општине у Републици Србији чији
је степен развијености испод 60% републичког просека (Уредба о утврђивању јединствене листе
развијености региона и јединица локалне самоуправе «Службени гласник РС» , број 69/2011).
Пољопривреда и текстилна индустрија су биле носиоци развоја ове општина. Данас у овим гранама број
запослених је преопловљен, а по правилу плате су на најнижем нивоу. Крајем 2013. године, предузеће
за производњу и промет «Јасмил» ДОО Ариље, у области текстилне индустрије, отворило је погон у
просторијама некадашњег «Плантекса». У 2014. години, ово предузеће је запослило око 100 радника.
Планирано је да се тренд повећања броја запослених у овом предузећу настави и у наредним годинама.
3.3. На основу ЛАПЗ за 2014. годину, у општини Пландиште реализовани су програми стручне праксе и
јавних радова. Кроз програме је запослено укупно 30 лица и то 22 лица кроз програм јавних радова, у
трајању 4-6 месеци и 8 лица кроз програм стручне праксе, у трајању од 12 месеци.
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3.4. Запосленост у Републици Србији, 2014-годишњи просек
Укупан број формално запослених у 2014. години био је 1697686, што у односу на 2013. годину
представља смањење од 1,0%. Број запослених код правних лица износио је 1323831, и у односу на
2013. годину мањи је за 1,1%, док је број регистрованих предузетника и запослених код њих у 2014.
години био 373855, што у односу на 2013. годину чини пад од 0,9%.
Процентуално највећи пад запослености код правних лица у 2014. у односу на 2013. годину
евидентиран је у секторима Финансијске делатности и делатност осигурања (5,8%) и Грађевинарство
(5,5%), док је највећи пораст запослености забележен у секторима Пословање некретнинама (14,6%) и
Административне и помоћне услужне делатности (10,8%).
У 2014. у односу на 2013. годину највеће смањење броја запослених забележено је у сектору
Прерађивачка индустрија (7858 лица), док је највећи пораст запослених забележен у сектору
Административне и помоћне услужне делатности (3764 лица).
У структури броја запослених код правних лица у 2014. години највеће учешће имају сектори
Прерађивачка индустрија (21,1%), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (13,6%) и
Здравственa и социјалнa заштита (12,0%).
4. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Незапосленост данас представља један од најтежих економских и социјалних проблема како у
Србији тако и у општини Пландиште, где је висок ниво незапослености присутан већ дужи низ година.
Општа привредна и друштвена кретања непосредно су се одразила на стање и кретање на тржишту
рада и у области запослености и запошљавања.
Однос броја запослених и незапослених у Општини за период 2010-2014. год.
(са стањем у децембру)
2010
2011
2012
2013
2014
Број запослених
1.963
2.108
2.177
Н.д.
2.099
Број незапослених
1.535
1.413
1.567
1.591
1.592
Извор: НСЗ, Филијала Вршац
Према подацима Националне службе за запошљавање, стопа незапослености у општини
Пландиште, на крају 2014. године, износила је 37,61%, што је знатно више у односу на стопу
незапослености у Војводини 27,67% и у Јужном Банату 34,25%.
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ДУЖИНИ ТРАЖЕЊА ПОСЛА У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ
(стање на дан 31.12.2014. године)
Република Србија
Округ: Јужно - банатски
Општина: Пландиште

Незапослена
лица

Укупно
до 3 месеца
3 до 6
месеци
6 до 9
месеци
9 до 12
месеци
1 до 2
године
Дужина
2 до 3
тражења
године
посла
3 до 5
година
5 до 8
година
8 до 10
година
преко 10
година
УКУПНО

Просечна
дужина
тражења
посла
(у месецима)

Жене Укупно

Претходно радно искуство
Први пут
траже
запослење /
без радног
искуства

Жене Укупно

Држављанство
Особе са
инвалидитет
ом

Били у
радном
односу /
радно
ангажовани

Жене Укупно

Жене Укупно

Република
Србија

Жене Укупно

Интерно
расељена
лица

Избеглице

Жене Укупно

Националност

Жене Укупно

Страни
државља
ни

Жене Укупно

Роми

Жене Укупно

Жене

225

86

1,34

1,50

70

33

155

53

0

0

225

86

0

0

0

0

0

0

1

1

110

40

4,36

4,48

45

19

65

21

0

0

110

40

0

0

0

0

0

0

4

2

58

23

7,19

7,28

16

7

42

16

0

0

57

23

0

0

0

0

1

0

1

0

67

33

10,80

10,84

19

12

48

21

1

0

67

33

0

0

0

0

0

0

0

0

255

106

17,33

17,51

95

46

160

60

1

0

255

106

0

0

0

0

0

0

6

1

232

76

29,65

29,56

52

24

180

52

1

0

230

75

0

0

2

1

0

0

8

2

248

108

47,72

46,95

75

40

173

68

2

1

244

106

0

0

3

1

1

1

15

7

209

101

74,29

74,83

70

42

139

59

4

1

204

99

4

1

1

1

0

0

8

4
0

77

37

107,28 109,39

23

7

54

30

0

0

76

36

0

0

1

1

0

0

1

111

75

164,14 163,11

54

39

57

36

3

0

103

69

5

3

3

3

0

0

4

0

1.592

685

519

269

1.073

416

12

2

1.571

673

9

4

10

7

2

1

48

17

42,12

49,41

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ГОДИНАМА СТАРОСТИ У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ
(стање на дан 31.12.2014. године)
Република Србија
Округ: Јужно - банатски
Општина: Пландиште
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И СТЕПЕНУ СТУЧНЕ СПРЕМЕ У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2014. ГОДИНЕ
(стање на дан 31.12.2014. године)
Република Србија
Округ: Јужно - банатски
Општина: Пландиште

Највише незапослених лица, старости између 40 и 49 година је 386, што чини близу 25% од
укупног броја незапослених. По степену стручне спреме највећи број је неквалификованих 743, што
износи 46,72% од укупног броја незапослених. Незапослених са III и IV степеном стручне спреме 731
лице, односно 45,92% од укупног броја незапослених. Број незапослених лица са високом стручном
спремом износи 44, близу 3% од укупног броја незапослених.

II. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
1. Циљеви
Уважавајући смернице и препоруке нове Еврпске стратегије 2020 за раст и развој и реално
стање на тржишту рада Републике Србије, утврђени су циљеви политике запошљавања Републике
Србије и одређени приоритети који ће се реализовати у 2015. години.
Сходно предходно изнетом и циљеви активне политике запошљавања у наредном периоду на
локалном нивоу усмерени су на:
1. повећање запослености,
2. улагање у људски капитал и
3. социјалну инклузију.
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2. Приоритети
Подстицање запошљавања, социјална укљученост теже запошљивих лица и рањивих
категорија у свет рада, као и повећање нивоа образовања незапослених, се остварује реализацијом
приоритета активне политике запошљавања, односно мера активне политике запошљавања.
Приоритети активне политике запошљавања у 2015. години оствариваће се реализацијом
појединачних циљева и утврђених задатака за достизање конкретног циља, и то кроз:
I Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и веће социјалнo укључивање осетљивих
група кроз јавне радове;
II Подстицање запошљавања младих кроз програм оспособљавања за самосталан рад стручна пракса;
III Подстицање запошљавања теже запошљивих лица коришћењем субвенција за
самозапошљавање;
IV Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих;
V Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.
III. МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2015. ГОДИНИ
Програми и мере активне политике запошљавања, Мерама локалне самоуправе и Локалног
савета за запошљавање у сарадњи са свим релевантним чиниоцима, које ће се у 2015. години
реализовати у циљу повећавања запослености и смањења незапослености су:
1. Јавни радови
1.1. Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих
незапослених лица (инвалида, Рома) и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса.
У 2015. години организоваће се јавни радови у области социјалних, хуманитарних, културних и
других делатности; одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе. Право учествовања у поступку организовања јавних радова у 2015. години имају
органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва,
предузетници, задруге и удружења.
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за накнаду трошкова зарада
незапослених лица укључених у јавне радове и трошкова спровођења јавних радова. Трошкови зарадe
не могу бити нижи од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду а одређују се у
зависности од степена образовања лица и расположивих средстава за ову меру.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених
јавних радова, биће организована обука, по интерном програму послодавца или програму образовне
установе. По завршетку обуке лицу се издаје сертификат о стеченим компетенцијама.
Планира се запошљавање 21 лица и то 6 са високом стручном спремом, 2 лица са вишом
стручном спремом, 5 лица са средњом стручном спремом и 8 са основном школом из категорије теже
запошљивих лица. Ангажовање ових лица финансираће се на следећи начин:
1) За 6 лица са високом стручном спремом у трајању од 6 месеци издвојиће се укупно
1.856.376,00 динара,
2) За 2 лица са вишом стручном спремом у трајању од 6 месеци издвојиће се укупно
538.058,00 динара,
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3) За 5 лица са средњом стручном спремом у трајању од 6 месеци издвојиће се укупно
1.294.650,00 динара,
4) За 8 лица са основном школом, у трајању од 4-6 месеци издвојиће се укупно 1.671.720,00
динара.
За укупно 21 лицe потребна су средства у износу од 5.360.804,00 динара која ће се обезбедити
из буџета општине Пландиште у износу од 2.680.402,00 динара и буџета Републике Србије 2.680.402,00
динара.
Јавни радови се организују у трајању до 6 месеци.
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за накнаду трошкова зараде
незапослених лица укључених у јавне радове и трошкове спровођења јавних радова. Трошкови зараде
не могу бити нижи од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, а одређују се у
зависности од степена образованих лица и расположивих средстава за ову намену.
Планирају се средства у укупном износу од 5.360.804,00 динара.

2. Програм оспособљавања за самосталан рад - стручна пракса
Програм стручне праксе - стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без
заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање приправничког односно стручног испита у
складу са законом или општим актом послодавца. Програм је намењен незапосленим лицима без радног
искуства у струци са најмање средњим образовањем, у приватном сектору, без обзира на године
живота. Право учествовања у поступку организовања програма за самосталан рад-стручну праксу имају
привредна друштва, предузетници, задруге и организације цивилног друштва, са територије општине
Пландиште, аплицирањем код Покрајинских и Републичких органа, посредством НСЗ.
3. Подршка самозапошљавању
Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области
предузетништва и субвенцију за самозапошљавање. Средства за самозапошљавање се одобравају у
виду субвенције ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, од стране
незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос. Средства за самозапошљавање се обезбеђују аплицирањем код
Покрајинских и Републичких органа, посредством НСЗ.
Субвенција се у 2015. години одобрава у једнократном износу од 160.000,00 динара по
кориснику, осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом када се субвенција одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику.
Кориснику новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у једнократном износу ради
самозапошљавања.
Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз
информативне и саветодавне услуге у пословним центрима и обуке из предузетништва, а подршка
предузетницима у првим годинама пословања се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке
обуке.
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4. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Послодавци који припадају приватном сектору могу за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним
местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, међутим, крајњи корисник
субвенције је незапослено лице које се запошљава кроз ову меру.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција примењује су:
- млади до 30 година старости,
- старији од 50 година,
- вишкови запослених,
- Роми,
- особе са инвалидитетом.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2015.
години, осим за особе са инвалидитетом, према степену развијености јединица локалне самоуправе
утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи:
- за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана
подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000,00 динара по кориснику;
- за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00 динара по
кориснику;
- за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне
самоуправе - 150.000,00 динара по кориснику.
Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом увећавају за 20%, тако да износе:
- за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана
подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 300.000,00 динара по кориснику;
- за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00 динара по
кориснику;
- за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне
самоуправе - 180.000,00 динара по кориснику.
IV НОСИОЦИ И НАДЛЕЖНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ ЗА 2015. ГОДИНУ
Све предвиђене мере у овом плану спроводиће се у складу са договореним надлежностима
свих укључених актера на локалном, регионалном и националном нивоу.
То су: Председник општине, Општинска управа Пландиште – Тим за израду и имплементацију
ЛАПЗ, НЗС, Филијала у Вршцу, Експозитура Пландиште, Савет за запошљавање, Република Србија Министартство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, АП Војводина - Покрајински
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и сви остали актери укључени на
локалном нивоу по питањима решавања незапослености.
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V ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања планира се
5.360.804,00 динара и то 2.680.402,00 из буџета општине Пландиште и из буџета Републике Србије
2.680.402,00, динара.
Табела приоритета, мера и активности за реализацију ЛАПЗ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2015. годину

VI РЕЗИМЕ
Имајући у виду ситуацију на локалном нивоу, расположиве ресурсе и текуће проблеме, Савет за
запошљавање је издвојио као приоритетне, следеће групе проблема:
1. Потражња за запошљавањем је мала и углавном се односи на услужне делатности;
2. Мале зараде у пољопривреди и текстилној индустрији што утиче на одлив младих и
образованих у друге средине;
3. Највећи број незапослених нема одговарајућу стручну спрему.
У периоду транзиције после завршених ратова и изолације у земљи где су економски услови
веома неповољни и где је и општа популација материјално угрожена, незапоселна лица су посебно
рањива популација, (немогућност запошљавања, нижи ниво образовања, неадекватне школе,). Савет за
запошљавање је дошао до сазнања да су запошљавање, посебно теже упосливих категорија кроз
самозапошљавање и субвенционирањем нових запошљавања код послодаваца као и специфичне
обуке које има се стичу вештине, проблеми циљне популације, те су у Локалном акционом плану
предвиђене 3 мере подстицајне активне политике запошљавања у 2015. години. За решавање
наведених проблема потребан је напор шире заједнице, државе и донатора из иностранства, како би се
проблем што брже и ефикасније решили.
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Специфични циљеви:
I Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и веће социјалнo укључивање осетљивих
група кроз јавне радове-21 лице;
II Подстицање запошљавања младих кроз програм оспособљавања за самосталан рад стручна пракса;
III Подстицање запошљавања теже запошљивих лица коришћењем субвенција за
самозапошљавање;
IV Подстицање запошљавања кроз доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих;
V Унапређење социјалног дијалога на територији Општине.
VII АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену ЛАП општине Пландиште обухватају локалне структуре и различите
мере и поцедуре које ће осигурати његово успешно спровођење.
Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања, представљаће Савет
за запошљавање, председник општине и радна група за имплементацију Локалног акционог плана за
запошљавање општине Пландиште за 2015. годину као и корисници.
Савет има следеће задатке:
- у потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛАП;
- одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛАП;
- управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивањем успешности (евалуације ЛАП);
- одржава контакте са јавношћу и носиоцима локалне власти.
Оперативну структуру за примену ЛАП чиниће институције, организације и тимови/комисије
формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу ЛАП.

VIII ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
Мониторинг спроводиће се континуирано уз анализу података и доношење оцене успешности
периодично на Општинском већу општине Пландиште.
Финална евалуација обавиће се на крају 2015. године, односно по завршетку програма и мера.
Кључни индикатори:
- Обухват теже упошљивих категорија;
- Ниво укључености различитих актера;
- Обим финансијских средстава;
- Структура финансијских средстава (буџет општине, буџети донатора и други извори).
Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет алата као што су
евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, анкете, разговори), извештавање,
званичне евиденције...
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13.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-4/2015-II
Дана: 04.02.201. године
ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 61. став 1. тачка 8. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине
Пландиште“ број: 16/08 и 17/2012), председник општине Пландиште дана 04.02.2015. године доноси:
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
1.
Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине општине
Пландиште, у саставу:
1. Никола Познић, правник, председник Комисије
2. Милош Манојловић, дипл. правник, члан
3. Борислав Родић, дипл. инг. грађ., члан
2.
Мандат председника и чланова Комисије траје годину дана.
3.
Задатак Комисије је да спроводи поступке отуђења непокретности из јавне својине општине
Пландиште, у складу са Законом о јавној својини и Статутом општине Пландиште.
4.
Председник и чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду у висини једне дневнице.
5.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Милан Селаковић, дипл. инж. информатике,
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Закључак о усвајању прве измене и допуне
Плана јавних набавки за 2015. годину и
Плана набавки за 2015. годину на који се
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за 2015. годину
Локални акциони план запошљавања
општине Пландиште за 2015. годину
Решење о образовању комисије за
спровођење поступка отуђења
непокретности из јавне својине

.....................................................................

44

.....................................................................

45

.....................................................................

46

.....................................................................

47

.....................................................................

49

.....................................................................

50

.....................................................................

68

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Родика Грујеску
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА ТЕКСТА:
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Одсек за скупштинске послове

