СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXVI

Број 2

14.02.2020.

Годишња претплата
2100,00 динара

7.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 13. став 7. Закона о здравственој
заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), члана 14. став 2. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник
РС“, бр. 15/2016) и члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“,
бр. 30/2018), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 30.01.2020. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ СТАРИМ ЛИЦИМА И ДЕЦИ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
РАДОМ ТЕРЕНСКИХ СЛУЖБИ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм унапређења доступности здравствене заштите
старим лицима и деци ромске националности општине Пландиште радом теренских служби.
II
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 5-3/2020-III
Дана: 30.01.2020. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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8.
На основу члана 20. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
24/2011), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр.
30/2018), члана 53. став 1. Пословника општинског већа општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште, бр. 40/2019), а у складу са Стратегијом развоја социјалне заштите општине
Пландиште за период од 2019. до 2023. године („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 20/2018),
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 14.02.2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

о доношење Програма унапређења социјалне заштите у општини
Пландиште за 2020. годину
I
Доноси се Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2020.
годину.
II
Закључак и Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2020.
годину објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-3/2020-III
Датум: 14.02.2020. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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9.
На основу члана 20. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2011),
члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), а у складу са
Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за период од 2019. до 2023. године („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 20/2018), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној
14.02.2020. године, донело је
ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
У складу са стратешким циљевима развоја социјалне заштите у општини Пландиште
утврђеним Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за период од 2019. до
2023. године („Сл. лист општине Пландиште“, број 20/2018 ) утврђене су следеће приоритетне
групе:
1. Стара лица,
2. Особе са инвалидитетом,
3. Деца и млади,
4. Породице,
5. Сиромашни и незапослени,
6. Роми.
II
Локални приоритети:
1. Радити на побољшању квaлитета живота старих, болесних особа и социјално
некомпетентних пружањем висококвалитетних услуга неопходних за обављање основних
дневних потреба пружањем помоћи у кући и осамостаљивању особа са инвалидитетом;
2. Радити на побољшању квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју и
инвалидитетом пружањем високо квалитетних услуга за обављање основних дневних потреба
пружањем помоћи у кући и осамостаљивању особа са инвалидитетом.
3. Побољшати квалитет живота младих и деце oбезбеђивањем услова за школовање и
студирање пружањем једнаких могућности (регресиран превоз за ученике средњих школа,
бесплатан смештај у домовима ученика и студената за ученике и студенте из система социјалне
заштите, набавка књига и опреме за децу из материјано угрожених породица);
4. Увођење нових и иновативних услуга (подршка локалној услузи осамостаљивања
особа са инвалидитетом и услуга личног пратиоца као додатна образовна, социјална и
здравствена подршка детету и ученику);
5. Активна партиципацији у решавању сопствених проблема корисника (плаћањем дела
услуга и радном активацијом)
6. Унапређење људских, финансијских и материјално-техничких ресурса (обука личних
пратилаца).
Најважније активности у оквиру Програма јесу:
1) Побољшања квалитета живота старих лица унапређењем услуге геронто домаћица и неговатељица;
2) Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и интелектуалним и менталним потешкоћама
унапређењем услуге становање уз подршку за душевно оболела лица;
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3) Побољшање квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом увођењем и
унапређењем услуге Помоћ у кући и за ову категорију лица;
4) Обезбеђење превоза за ученикe са пратиоцем са сметњама у развоју до ШОСО „Јелeна Варјашки”
Вршац;
5) Бесплатна ужина за све ученике
6) Побољшање квалитета живота младих и деце oбезбеђивањем услова за школовање-регресирање
превоза од 100% до 40% за ученикe средњих школа;
7) Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално осетљивих
грађана општине.
III
Ред.
Активност
број
1. 1.1. Побољшања квалитета живота
старих лица унапређењем дневне
услуге у заједници „Помоћ у кући“

Индикатор
(очекивана вредност)
1.1.1.Број геронто
домаћица: 9 и једно
стручно лице
1.1.2. Број корисника: 93

2. 2.1. Побољшање квалитета живота
особа са инвалидитетом и
интелектуалним и менталним
потешкоћама унапређењем услуге
становање уз подршку за душевно
оболела лица у партнерству са Домом
за душевнo оболела лица „1. октобар“
Стари Лец
2.2. Побољшање квалитета живота
деце и младих са сметњама у развоју
и инвалидитетом унапређењем дневне
услуге у заједници „Помоћ у кући“
2.3. Обезбеђивање новогодишњих и
Божићних пакетића – унапређење
квалитета живота деце из система
социјалне заштите и деце са
сметњама у развоју
2.4. Бесплатна ужина за све ученике
2.5. Обезбеђивање једнократних
новчаних помоћи (ЈНП) за децу са
инвалидитетом смештену у установу
социјалне заштите и хранитељским
породицама

2.1.1. Број корисника: 20
2.1.2. Споразум Дома за
душевно оболела лица
и Општине: 1

Буџет
Укупно:
6 100.000,00
1.ЛС 4.876.336,,00
2.Средства РС
(трансферна средства)
2.223.664,00
1.000.000,00

2.2.1. Број корисника: 30
2.2.2. Број запослених
лица: 4 лица
(3 геронтодомаћице и
једно стручно лице)
2.3.3. Број поклона: 75

Средства из буџета ЛС)
2.000.000,00

2.4.1. Број ученика: 472
2.5.1. Број ЈНП за децу
у установама: 6x3
2.5.2. Број ЈНП за децу
у хранитељским
породицама: 3x2

4.800.000,00
200.000,00

500.000,00
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3.1. Побољшање квалитета живота
младих и деце oбезбеђивањем услова
за школовање-регресирање превоза
од 100% до 50% у зависности од
степена социјалне и материјалне
угрожености за ученикe средњих
школа који свакoдневно путују и који
викендом путују
3.2. Финансирање смештаја ученика и
студената за ученикe/студентe
3.3. Обезбеђивање школског прибора
за ученикe из социјално и материјално
угрожених породица
3.4. Олакшавање људске патње
пружањем неопходне ургентне помоћи
лицима у невољи, развијањем
солидарности међу људима,
организовањем различитих облика
помоћи-Црвени крст
3.5.Унапређење популационе
политике: материјална подршка
незапосленим породиљама –накнада
за новорођену децу
3.6.Подршка рађању и родитељству,
финансијска подршка рађању-мера
подршке за свако рођено дете (Одлука
о проширеним правима)
3.7. Подршка рађању и родитељству
(вантелесна оплодња)
3.8. Подршка деци и породицама са
децом – обезбеђивање материјалне
помоћи за децу „Дечја недеља“ (деца
ометена у развоју, деца која су
претрпела породично насиље, деца на
хранитељству, деца без родитељског
старања, деца родитеља инвалида,
деца из вишечланих породица у
екстремном сиромаштву)
3.9. Стварање и побољшавање услова
становања избегличких породица –
куповина куће са окућницом

3.1.1. Број ученика: 270

3.10.Спровођење омладинске
политике- најбољи студенти
3.11.Спровођење омладинске
политике- новчана помоћ за студенте
прве године факултета
3.12.Спровођење омладинске политике- награђивање најбољих ученика
основног образовања и подстицај за
наставак школовања (Вуковци)

3.10.1.број студената:
30
3.11.1.број студената:
38

14.02.2020.

Укупно:
11.972.713,00
ЛС: 7.900.000,00
ПС: 4.072.713,00

3.2.1. Број ученика: 6

800.000,00

3.3.1. Број ученика: 200

400.000,00

3.4.1. Број
дистрибуираних пакета
хране за социјално
угрожено становништво:
800

3.700.000,00

3.5.1 број корисника: 20

3.500.000,00

3.6.1. број корисника:80
Просечан износ давања
мере по рођеном
детету: 10.000,00
3.7.1. број корисника
1-2
3.8.1. број деце: 75

800.000,00

3.9.1. број кућа са
окућницом: 4

Укупно:5.586.000,00
ЛС 266.000,00
Комесаријат за
избеглице 5.320.000,00
1.550.000,00

3.12.1. број ученика: 15

500.000,00
300.000,00

1.795.000,00
120.000,00
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3.13. Спровођење омладинске
политике-награда за ђака првака и
подстицај за школовање (Дар за
првака)
4.1. Јачање и развој институционалног
и ванинституционалног оквира
система социјалне заштитеунапређење људских, финансијских и
материјално-техничких ресурсалиценцирана едукација пратилаца
десе са сметњама у развоју
4.2. Успостављање сарадње са
цивилним сектором
4.3. Прибављање недостајаћујих
средстава од републичких и
покрајинских органа и донатора

5.

6.

Број: 2

14.02.2020.

3.13.1. број ученика: 75

500.000,00

4.1.1. број
лиценцираних
пратилаца за децу са
инвалидитетом

Донаторска средства
(250.000,00)

4.2.1. Број ОЦД из
области социјалне
заштите: 10
4.3.1. Донатори
4.3.2. Износ средстава
4.3.3. Трансферна
средства

1.300.000,00
1. Министарство за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања:
2.223.664,00
2. АПВ: 4.152.713,00
131.000,00

4.4. Јасно дефинисати задатке,
обавезе и одговорности из редова
ЦСР и локалне самоуправе за
пружање услуге тима за хитне
интервенције
4.5. Обезбедити телефонску линију за
међусекторску сарадњу тима за хитне
интервенције (ЦСР,ПС,ДЗ,ОШ,Суд)

4.4.1.
Споразум/Протокол
4.4.2. Извештаји
4.4.3. Уговор
4.5.1. Број интервенција
тима за хитне
интервенције

25.200,00 (средства
Министарства)

5.1. Канцеларија за смањење
сиромаштва- Стварање позитивне
друштвене климе за унапређење
положаја социјално осетљивих
грађана општине, базиране на
солидарности и информисаности
ширег грађанства и активној
партиципацији у решавању сопствених
проблема социјално угрожених
категорија становништва кроз
социјално укључивање корисника
новчане социјалне помоћи у области
социјалне заштите запошљавања и
здравља
6.1. Развој међуопштинских
социјалних услуга у циљу
побољшања нивоа и квалитета
социјалне заштите Пландишта и
суседних општина Вршца, Алибунара
и Беле Цркве-лиценцирање услуге
прихватилишта, дефинисање кроз
протокол о сарадњи финансирање
међуопштинских социјалних
услуга(прихватилиште за стара и

5.2.1. Број једнократних
помоћи у натури (храна,
лекови, огрев): 850

Укупно: 3.645.000,00
ЛС 3.600.000,00
Комесаријат за
избеглице 45.000,00

6.1.1. Међуопштински
1.840.000,00
протокол о сарадњи
(Пландиште, Вршац,
Бела Црква): 1
Уговори/споразуми: Дом
за незбринуту децу
„Вера Радивојевић“
Бела Црква: 3
Уговор: Прихватилиште
за стара и одрасла лица
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одрасла лица у Старом Лецу, за децу
и жртве насиља у БЦ, саветовалиште
у ВШ)
7.

7.1. Једнократне новчане помоћи

Број: 2

Стари Лец: 10
Саветовалиште за брак
и породицу Вршац: 10
6.1.2. Уговор Сигурна
кућа у Панчеву: 5
7.1.1. Број корисника:
900
7.1.2. Број радника из
ЦСР које финансира
ЛС: 2 радника 12
месеци

14.02.2020.

ЈНП: 10.000.000,00
Плате: 2.507.763,00

IV
Средства за реализацију овог Програма обезбедиће се из буџета општине Пландиште за
2020. годину, од републичких и покрајинских органа и од донатора.
V
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-3/2020-III
Дана: 14.02.2020. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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10.
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС”, брoj 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017-др.закон), члана 63. Статута општине
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), а у складу са позитивним мишљењем Локалног
савета за запошљавање општине Пландиште, Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној
14.02.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Пландиште за 2020. годину.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 10-5/2020-III
Дана: 14.02.2020. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
за 2020. годину

Пландиште, фебруар 2020. године

14.02.2020.
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Локалним акционим планом запошљавања Општине Пландиште за 2020. годину (у даљем тексту
ЛАПЗ), као основним инструментом за спровођење активне политикe запошљавања у 2020. 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, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др.закон), 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 2020. годину.
Националним аквционим планом за запошљавање за 2020. предвиђено је „Суфинансирање
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима
запошљавања.
Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може до 18. фебруара 2020. године,
преко надлежне филијале НСЗ, поднети Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених ЛАПЗ.
У складу са НАПЗ за 2020 годину, одобрава се учешће у финансирању следећих програма или
мера АПЗ:
1. Јавни радови;
2. Програм обуке на захтев послодавца;
3. Програм стицања практтичних знања;
4. Стручна пракса;
5. Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација;
6. Субвенција за самозапошљавање;
7. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих.
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике
запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ је да аутономна покрајина, односно
јединица локалне самоуправе има:
1) формиран локални савет за запошљавање;
2) усвојен локални акциони план запошљавања за 2020. годину (ЛАПЗ);
3) усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ,
4) 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 чланом 60.
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености може одобрити учешће у
финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава.
Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву јединице локалне
самоуправе за учешће у финансирању програма или мера су:
степен развијености јединице локалне самоуправе (јединици локалне самоуправа која припада мање
развијеним подручјима обезбеђује се виши износ средстава из буџета РС у односу на развијене јединице
локалне самоуправе), с тим да минимални износ који се може обезбедити из буџета РС јединици локалне
самоуправекоја припада четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и
девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког
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просека)износи 60%, осим за јединице локалне самоуправе које су у захтеву за
суфинансирање исказале потребу за обезбеђивањем нижег учешћа средстава из
буџета РС од 60%;
формиран локални савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојен
заједнички план запошљавања за подручје тих јединица локалних самоуправа.

Испуњеност услова за учешће у финансирању програма и мера АПЗ у складу са критеријумима,
проверава НСЗ тако што прегледа приспеле захтеве и даје предлог на поднете захтеве
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење захтева.
Министар надлежан за ппослове запошљавања одлучује о захтеву аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе и одлуку доставља НСЗ на даљу надлежност.
Програме и мере АПЗ (по одобреним захтевима) спроводи НСЗ након закључења споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике
запошљавања са аутономном покрајином или јединицом локалне самоуправе.
ЛАПЗ садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености.
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:
1. Редуковање дуалности на тржишту рада кроз побољшање услова и унапређење институција
тржишта рада;
2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада кроз
реализацију мера активне политике запошљавања;
3. Подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
4. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал
5. 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, послодавци и невладине организације.
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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 (јун 2018):
Просечан број запослених (2018):
Укупан број незапослених (децембар 2018.):
Нето зарада по запосленом: (јануар-децембар 2017.)
Пољопривредна површина /друштвена и индивидуална
пољ.газдинства
Укупна обрасла шумска површина
Укупна дружина путева:

383 км2
14
10.314
2238
1100
35.275
34.643,57 ха
167 ха
163 км
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ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА
1.1. Макроекономски оквир
Република Србија је током претходне три године остварила значајан напредак ка успостављању
макроекономске стабилности, захваљујући, између осталих разлога, успешној координацији монетарне и
фискалне политике, доследном спровођењу фискалне консолидације и структурном прилагођавању, што је
повољно утицало на инвестициони амбијент.
2016

2017

2018

Бруто домаћи производ, реални раст, у %

3,3

2,0

4,3*

Бруто домаћи производ, per capita, у ЕУР

5.203

5.581

6.110*

68,8

58,7

54,5

1.899,2

2.418,1

3.187,9

Стране директне инвестиције, нето, % БДП

5,2

6,2

7,5

Инфлација, у %

1,2

3,0

2,0

Вредност евра у односу на динар, просек периода

123,12

121,34

118,27

Вредност долара у односу на динар, просек периода

111,29

107,50

100,28

1.921

1.977

2.053

121

130

143

46.097

47.893

49.650

2,5

0,9

4,4

374

395

420

23.488

23.913

25.278

0,1

-1,2

3,6

191

197

214

Јавни дуг, % БДП
Стране директне инвестиције, нето, у мил. ЕУР

Број запослених**, просек, у хиљадама
Минимална цена рада, нето, РСД по радном часу
Нето зараде, просек периода, у РСД
- реалне стопе раста
Нето зараде, просек периода, у ЕУР

Просечна пензија, просек периода, у РСД
- реалне стопе раста
Просечна пензија, просек периода, у ЕУР

У претходне три године раст БДПРС износио је у просеку 3,2%. Како је привредни раст кључан
макроекономски показатељ од ког зависи одрживо повећање животног стандарда становника, то је
резултирало порастом БДП по глави становника на више од 6.000 ЕУР. У 2017. години српска привреда je
остварила раст од 2,0%, што је испод првобитне пројекције, пре свега услед лоших временских услова који
су ометали производне процесе и негативно утицали на динамику грађевинске активности и пољопривредне
производње. У 2018. години раст БДП износио је 4,4%, а највиши раст остварили су управо пољопривреда
(15,6%) и грађевинарство (12,7%), као и услуге (6%). Према пројекцијама Министарства финансија очекује се
да ће раст БДП у 2019. години бити 3,5%.
Побољшање пословног окружења довело је до снажног прилива страних директних инвестиција
(СДИ) које су диверсификоване и доприносе извозном потенцијалу земље. Нето прилив СДИ износио 3,2
млрд. ЕУР у 2018. години, што је довело до раста њиховог учешћа у БДП на 7,5%.
Убрзана привредна активност, интензивиран инвестициони циклус, новоотворени и проширени
производни капацитети, довели су до позитивних кретања на тржишту рада у смислу повећања
запослености и зарада. Минимална цена рада је повећана на 143 динара нето по радном часу у 2018.
години, а просечна нето зарада реално је већа за 4,4% и износила је просечно 420 ЕУР.
Са друге стране, изразит депопулациони тренд карактеристика је демографских кретања у РС са
снажним утицајем на стање на тржишту рада. Само на основу природног прираштаја, број становника у РС
је смањен за око 292,6 хиљада у периоду 2011-2018. године. Када говоримо о емиграцији из РС1, највећи
број оних који одлазе или намеравају да оду из земље налази се међу млађом популацијом старости до 40
година.Основни мотиви који их наводе да размишљају о напуштању РС јесу незапосленост (недостатак
1

РС се суочава са низом недостатака у вези са расположивим подацима о спољним миграцијама. Тачан број оних
који одлазе није познат, али процене ОЕЦД-а и УН су да годишње из РС оде и до 49.000 људи
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посла и извора прихода) и лоши економски услови живота. Услед емиграције младих људи, економија и
целокупно друштво суочавају се са негативним ефектима тог одласка.
РС ће се у будућности2 сусрести не само са све старијим становништвом, што прети да угрози пензиони
систем, већ и са недостатком радне снаге који неће бити у могућности да се задовољи увозом радне снаге
из земаља у окружењу.
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.

Пландиште има 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. Пољопривреда је постала скоро једини и најзначајнији основ привређивања и
егзистенције у општини.
Укупна територија општине Пландиште износи 383,13 km2 или 38.313,9 ha. Пољопривредно
земљиште заузима 34.643,6 ha или 90,42 %, а непољопривредно земљиште заузима 3.670,3 ha, тј. 9,58 %
укупне површине територије Општине.

2

Резултати пројекције становништва РС до 2041. године, коју је израдио РЗС, указују да ће у и наредним деценијама
становништво бити изложено процесу демографског старења по свим параметрима и да ће неминовно доћи до
смањивања учешћа радно способног становништва у укупној популацији.
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Табела 1: Пољопривредно земљиште (обрадиво и необрадиво) у општини u 2016. години, у ha
Површина
(у ha)

Катастарска култура
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Обрадиво - УКУПНО:
Пашњаци
Трстици и мочваре
Остало земљиште
Необрадиво - УКУПНО:
Обрадиво и необрадиво - СВЕУКУПНО:

Учешће
(у %)

31.484,7514
0,0000
173,8844
3,1312
201,6272
31.863,3942
2.432,0325
77,0481
271,0972
2.780,1778

90,88
0,00
0,50
0,01
0,58
91,97
7,02
0,22
0,78
8,03

34.643,5720

100,00

Извор: Катастар општине Пландиште

Обрадиво пољопривредно земљиште заузима 31.863,39 ha, тј. 91,97 %, а необрадиво
пољопривредно земљиште заузима 2.780,18 ha или 8,03 % од укупног пољопривредног земљишта на
територији општине Пландиште.
Од обрадивог пољопривредног земљишта најзаступљеније су њиве са 31.484,75 ha и оне чине чак
98,81 % обрадивог или 91,97 % укупног пољопривредног земљишта.
Од необрадивог пољопривредног земљишта најзаступљенији су пашњаци са 2.432,03 ha и они
чине чак 87,48 % необрадивог или 7,02 % укупног пољопривредног земљишта.
Шуме и шумско земљиште на територији општине Пландиште простиру се на 167 ha.

Заступљеност земљишта по класама (%)
2,36 %
13,83 %

0,12 %

4,66 %
19,46 %

прва класа

друга класа
трећа класа

четврта класа

31,34 %
28,24 %

пета класа

шеста класа

График 1: Заступљеност пољопривредног земљишта према бонитетским класама

седма класа

На територији општине Пландиште заступљено је земљиште од прве до седме бонитетске класе, а
најзаступљеније је земљиште треће и четврте класе, које се налази на 20.477 ha, тј. чини око 60 %
пољопривредног земљишта.
Подна складишта постоје у сваком насељеном месту у општини Пландиште, различитих су
капацитета и сва су у приватном власништву, изузев подног складишта у Великој Греди које је у власништву
железница Србије и налази се тик уз колосек у железничкој станици. Укупни капацитет свих подних
складишта на територији Општине је око 50.000 тона, а капацитети силоса су око 31.000 тона. Складиштени
капацитет за замрзавање воћа, поврћа и меса налази се у Великој Греди и капацитета је 5.000 тона
(замрзнутог воћа, поврћа и меса). Нажалост, хладњача тренутно не ради пошто је у стечају.
Циљ је да се у најскоријој будућности помогне да постојећи прерађивачки капацитети достигну своју
оптималну испуњеност у погледу расположивих капацитета. Тиме би се дошло до апсорпције велике
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количине ратарских производа и могућег запошљавања одређеног броја сеоског становништва, а такође би
се отвориле могућности за развој малих и средњих предузећа која би била део једног система са одређеним
сигурностима.
Као предуслов за успешну и рентабилну пољопривредну производњу, у будућности треба
максимално користити потенцијал и могућност коју пружа доступност хидросистему Дунав - Тиса - Дунав. У
наредном периоду са променом сетвене структуре и интезивирањем пољопривредне производње
наметнуће се неминовност изградње нових и реконструкција постојећих заливних система.
На територији општине Пландиште тренутно се наводњава свега 2,5 % обрадивог пољопривредног
земљишта.
1.4.1. Ратарска производња
У општини Пландиште доминантно место заузима ратарска производња па Општина представља
добру и значајну сировинску базу ратарских производа.
У периоду од 2014. до 2017. године просечне посејане површине под пшеницом, озимим јечмом,
кукурузом, сунцокретом, сојом, уљаном репицом и луцерком кретале су се од 28.683 ha до 30.512 ha. У
структури сетве житарице су биле заступљене од 46 % до 53 %, тј. просечно ≈ 50 %, индустријско биље од
44 % до 51 %, тј. просечно ≈ 47 % и крмно биље просечно на ≈ 3 %.
Табела 2: Укупна засејана површина култура у периоду 2014 - 2017. година

КУЛТУРА

Пшеница
Јечам (озими)
Кукуруз
Сунцокрет
Соја
Уљана репица
Луцерка
У К У П Н О:

УКУПНА ЗАСЕЈАНА ПОВРШИНА (у
хектарима)
2014.
година
6.570
1.260
7.364
4.729
7.718
240
802
28.683

2015.
година
6.770
1.300
7.554
4.960
8.806
није
сејана
802
30.192

2016.
година

2017.
година

5.797
1.250
6.521
6.313
8.606

6.770
1.300
6.500
6.300
8.640

150

200

802
29.439

802
30.512

Извор: Општинска управа општине Пландиште

Због високог учешћа житарица у пољопривредној производњи (око 50 %), општина Пландиште
представља добру сировинску базу за млинско - пекарску индустрија.
У седишту општине, у насељеном месту Пландиште налази се млин и пекара ''1. ОКТОБАР''
Пландиште капацитета:
- 60 тона брашна/дан;
- 5.500 векни хлеба/дан;
- 12.000 векни хлеба/дан (у ванредним ситуацијама).
У целости гледано, просечни приноси ратарских култура и крмног биља у општини Пландиште су
релативно задовољавајући, али се правилном и правовременом применом свих агротехничких мера може
утицати на добијање још стабилнијих и већих приноса бољег квалитета.
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Табела 3: Укупан род по свакој наведеној култури у периоду 2015 - 2017. Година

КУЛТУРА

УКУПАН РОД (у тонама)
2015. година

2016. година

2017. година

36.135
6.930
22.662
11.408
10.567
600

43.244
8.151
48.908
17.045
29.658

43.030
8.450
10.400
9.765
9.072
525

Пшеница
Јечам (озими)
Кукуруз
Сунцокрет
Соја
Уљана репица
Луцерка

4.828

није сејана 2015.
године

5.678

3.978

Извор: Општинска управа општине Пландиште

Идеја за унапређење пољопривреде може се огледати у измена структуре сетве и примени нових
технологија којима ће се доћи до већих економских ефеката ратарске производње.
Потенцијал општине Пландиште може бити неискоришћеност биоенергетских ресурса - биомасе.
По неким прелиминарним прорачунима у општини Пландиште могло би се произвести од 10 до 18 милона
литара нафте уколико се биомаса након производње не би спаљивала или заоравала.
1.4.2. Повртарска производња
Повртарска производња у општини Пландиште слабо је заступљена и углавном служи за сопствене
потребе, а мањи део се продаје на локалној пијаци у седишту Општине, у насељеном месту Пландишту.
Стакленика на територији општине Пландиште нема, а пластеници су заступљени на непун хектар
и то у насељеним местима: Милетићеву, Јерменовцима и Пландишту.
Потенцијали повртарства у општини Пландиште могу се огледати у: повећању производње поврћа
као другог усева; осавремењавању баштенског начина производње, уз избор сорти које захтевају веће
ангажовање људске радне снаге и комбиновање са производњом у заштићеном простору; подизању већег
броја батеријских стакленика и пластеника; обезбеђењу вишег степена прераде на месту настанка сировина
(сушење, смрзавање, паковање, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични
посао; као и даљи развој индустријско - прерађивачких капацитета.
Циљна група била би мала газдинства у циљу започињања сопствене производње и самоодрживости. Овим
мерама дошло би до упошљавања сеоског становништва и равномернијег развоја свих насељених места у
општини Пландиште. Пошто општина Пландиште има добро очувану животну средину, погодна је за
производњу здраве хране која јe врло тражена и може се искористити близина границе (Румунија - ЕУ) која је
потенцијал за развој међународне сарадње у свим видовима.
1.4.3. Воћарска производња
Воћарска производња на теритотрији општине Пландиште има значајно место у пољопривредној
производњи и одвија се на око 300 ha.
Доминантно место заузима производња вишања ≈ 56 %, шљива ≈ 20 %, а следи производња
лешника ≈ 12 % и јабука ≈ 4 %.
Воћарство представља једну од најрентабилнијих грана пољопривреде. У општини Пландиште
постоје велике могућности и природне предиспозиције за развитак савременог воћарства и упошљавања
великог броја људи. Природни услови омогућавају успешно гајење скоро свих врста воћа, а нарочито
вишње, шљиве, јабуке и лешника.
У циљу развоја воћарске производње на територији општине Пландиште, а у складу са
оријентацијом на интезивирање ових облика пољопривредне производње неопходно је испоштовати
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следеће правце развоја у воћарству: донети стратегију развоја воћарске производње; задужити стручне
службе за контролу садног материјала и по препорукама ове службе подизати нове воћњаке; садни
материјал бирати према типовима земљишта; спровести санацију постојећих засада и крчење старих и
дотрајалих, уз заснивање нових; подизати засаде избором отпорнијих врста и сорти, које нарочито показују
отпорност према проузроковачима болести и штеточинама; перманентно повећати површине под трајним
засадима, водећи рачуна о истовременом побољшању квалитета производње.
Брз развитак воћарства условио би и технички и економски прогрес, али паралелно би се морало
радити на ревитализацији постојећих прерадних капацитета (хладњача у Великој Греди) и подизању нових у
комбинацији са најсавременијом технологијом.
1.4.4. Сточарство
Сточарство у општини Пландиште слабије је заступљено. Све је углавном у индивидуалној режији и
није организовано, осим живинарства.
Бројно стање свих категорија стоке (осим живине) значајно је смањено у односу на 2001. годину.
Највећи пад забележен је код категорије свиња ≈ 70 %, а највећи пораст забележен је код категорије живине
≈ 115 %.
Организована живинарска производња одвија се у Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац и АД ''ХАЈДУЧИЦА''
Хајдучица (заједно више од 3.100.000 бројлера/годишње тј. више од 15.500 условних грла), као и на мини
фармама.
Д.О.О. ''ВИНДИЈА'' Лајковац, врши производњу и прераду живинског меса, има фарме у Пландишту
и Великој Греди и сопствену модерну кланицу. Поседује ХАЦЦП стандард и сертификат за извоз у земље
ЕУ. Годишње произведе 3.000 тона живинских производа.
Живинарска производња у општини Пландиште учествује са око 54 % укупне живинарске
производње Јужнобанатског округа.
Пошто је живинарство доста заступљено, даљи правци развоја у сточарству могли би бити усмерени на
изградњу товилишта капацитета преко 200 товљеника у турнусу. Тиме би се развио и овај вид сточарске
производње.
1.4.5. Поседовна структура земљишта
Индивидуална пољопривредна газдинства (ИПГ) представљају основне производне јединице у
пољопривреди општине Пландиште.
На територији општине Пландиште има око 2.000 регистрованих пољопривредних газдинстава, од
чега је чак око 70 % газдинстава величине до 5 ha.
Власнички однос пољопривредног земљишта у општини Пландиште је следћи: у приватном
власништву је ≈ 50 % земљишта, ≈ 40 % је државно пољопривредно земљиште, а ≈ 10 % су други облици
својине (друштвено, задружно, мешовито). Општина Пландиште има 13.477,71 ha државног
пољопривредног земљишта, које се издаје се у закуп у складу са Законом о пољопривреди и руралном
развоју.
Доминантно место у структури коришћења пољопривредног земљишта према типу правних
субјеката чине друштва са ограниченом одговорношћу 63,9 %, затим следе акционарска друштва са 21,4 %,
задруге са 5,7 %, локална самоуправа са 8,8 % и остало са 0,2 %.
2. ЗАРАДЕ
Просечна бруто зарада у Републици Србији, исплаћена у новембру 2019. године, износи 77.879,00
динара. Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у новембру 2019. године, износи
56.331,00 динарa.
Просечна зарада по запосленом у Војводини, без пореза и доприноса, исплаћена у новембру 2019.
године, износила је 53.718,00 динара.
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Просечна зарада по запосленом на подручју Јужнобанатске области, без пореза и доприноса,
исплаћена у новембру 2019. године, износила је 57.022,00 динара.
Просечна зарада у
новембро 2019. године
без пореза и
доприноса
Јужно-банатска
област
Алибунар
Бела Црква
Вршац
Ковачица
Ковин
Опово
Панчево - град
Пландиште

54.022
45.806
44.731
58.036
43.676
58.236
46.580
55.314
47.310

Извор: Републички завод за статистику

Зараде по запосленом – Новембар 2019. - по општинама
Највише просечне зараде без пореза и доприноса, исплаћене у новембру 2019. године,
биле су у општини Ковин 58.263,00 динара граду Вршцу 58.036,00 динара. Просечна зарада без
пореза и доприноса у Oпштини Пландиште, исплаћена у новембру 2019. године, износи 47.310,00
динара.
3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
3.1. Демографски показатељи
Општина Пландиште обухвата површину од 383 км2 на којој живи око 10 300 становника у 14
насеља, односно 27 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 10.700 на крају 2017. године.
Окрузи/
Општине
Република
Србија
Војводина
Јужнобанатск
и округ
Општина
Пландиште

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

5.794.83
4
1.640.59
9
279.092

6.162.32
1
1.698.64
0
292.125

6.678.24
7
1.854.97
1
320.187

7.202.915

7.576.837

19.223

19530

19 455

17.882

16.138

14.581

7.498.0
01
2.031.9
92
313.93
7
13377

7.186.862

221.285

7.729.24
6
2.034.78
2
340.189

1.952.560

1.970.195
315.633

1.937.809

Кретање броја становника од 1948 до 2011
Просечна старост грађана у општини Пландиште је 46 година.
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 око
65%.

293.730
11336
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Од 7234 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 око 52%
3.2. Запосленост у општини Пландиште
Година
2007.
2008.
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Број запослених
2617
2342
2210
1963
2108
2177
2099
2377
2273
1918
2238

Број запослених по годинама

Укупан број запослених 2018. године у општини Пландиште, је био 2238.
Општина Пландиште спада у недовољно развијене општине у Републици Србији чији је степен
развијености у распону од 60% до 80% републичког просека (Уредба о утврђивању јединствене листе
развијености региона и јединица локалне самоуправе «Службени гласник РС» , број 104/2014).
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 2019. годину, у општини Пландиште реализовани су програми јавних радова и
стручне праксе. Кроз програме је запослено укупно 26 лица и то: 24 лица кроз програм јавних радова у
трајању до 4 месеца и два лица кроз програм стручне праксе.
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 2010-2018. ГОД. (СА СТАЊЕМ У
ДЕЦЕМБРУ)

2010
Број незапослених
Извор: НСЗ, Филијала Вршац

1.535

2011
1.413

2012
1.567

2013
1.591

2014
1.592

2015
1485

2016
1526

2017
1260

2018 2019
1100 1017
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ПОЛУ И
ОПШТИНАМА НА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА СТАРОСТИ, ПОЛУ И ОПШТИНАМА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ, ПОЛУ
И ОПШТИНАМА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

II. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
1. Циљеви
Општи циљ политике запошљавања у 2020. години је повећање запослености. Наведени
циљ у складу је са основним стратешким циљем политике запошљавања утврђеним у
Националној стратегији запошљавања за период 2011 – 2020. године: успостављање ефикасног,
стабилног и одрживог тренда раста запослености у Републици Србији уз истовремено
усаглашавање политике запошљавања и институција тржишта рада са правним тековинама ЕУ.
Ради постизања општег циља утврђени су следећи посебни циљеви:
1. Редуковање дуалности на тржишту рада кроз побољшање услова и унапређење институција
тржишта рада;
2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада кроз
реализацију мера активне политике запошљавања;
3. Подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
4. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
III МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. 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 2020. години реализовати у циљу
повећавања запослености и смањења незапослености су:
1. Програм стручне праксе
Подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће
образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита
кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.
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Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим
образовањем и реализује се без заснивања радног односа.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за
занимање за које су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се оспособљавала краће од
времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за
стицање услова за полагање приправничког или стручног испита. Програм стручне праксе спроводи се у
складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. У
случају када се програм стручне праксе спроводи у складу са законом, НСЗ може да финансира програм у
дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. У случају када се програм стручне праксе спроводи у
складу са актом о организацији и систематизацији послова код Послодавца, НСЗ програм финансира у
трајању:
- До 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
- До 9 месеци са шестим нивоом квалификација,
- До 12 месеци са најмање седмим нивоом квалификација.
Током трајања програма стручне праксе НСЗ:
1. Ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном
месечном износу:
- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација;
- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација,
- 25.000,00 динара за лица са седмим нивоом квалификација;
2. Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са
законом.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30%
укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства,
образовања, социјалне заштите и правосуђа.
Изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних подручја3 на територији РС, програм
стручне праксе реализује се код послодавца који припада приватном или јавном сектору, при чему приватни
сектор има приоритет.
Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до
12 месеци.
Кроз програм стручне праксе планира се запошљавање укупно 2 лица са високом стручном
спремом.
За укупно 2 лица потребна су средства у износу од 637.153,44 динара, од чега ће се из буџета
општине Пландиште обезбедити 318.576,72 динара и буџета Републике Србије 318.576,72 динара.
2. Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација
Програм подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у занимању за које
је стечен висок ниво квалификације, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за
полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад
на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.
Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом,
односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а НСЗ учествује у
финансирању програма најдуже до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација, односно најдуже до
12 месеци за лица са накмање седмим нивоом квалификација.

3

Према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом
Владе
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Послодавцу током реализације програма приправника НСЗ рефундира на месечном нивоу нето
зараду лица у износу од 35.000,00 динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање, у трајању до 9 односно 12 месеци.
У програм се могу укључити незапослена лица која се воде на евиденцији НСЗ и:
 Имају најмање шести ниво квалификације,
 Немају радног искуства у занимању за које је стечена квалификација или која су радила
краће од времена утврђеног за приправнички стаж,
 Имају просечну оцену од најмање 8,5 на претходно завршеним нивоима студија (на
основним/струковним студијама или на мастер/специјалистичким студијама),
 Имају до 30 година старости,
 Изузетно, у програм се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми без
обзира на године старости и просечну оцену.
Право учешћа у реализацији програма приправника за незапослена лица са високим нивоом
квалификација може да оствари псолодавац који припада приватном сектору (удео приватног капитала у
власничкој структури 100%).
3. Јавни радови
У 2020. години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите и
хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе.
У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих,
у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ. Јавни радови се организују на
подручју оних јединица локалних самоуправа, које према степену развијености утврђеним у складу са
посебним прописом Владе припадају:
1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2) четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним
подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
У програм јавних радова радно се ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.
За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама локалне
самоуправе, независно од степена развијености, у области социјалне заштите и хуманитарног рада,
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе и
културе.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) незапослене особе са
инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединице
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења.
Програм се реализује у складу са расписаним јавним конкурсом, а средства намењена за
организовање јавних радова користе се за:
- исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима
по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00
динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно
времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући
порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која обухвата и трошкове
доласка и одласка са рада;
- накнаду трошкова спровођења јавних радова једнократно послодавцу-у
свим областима спровођења, у висини од:
 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана;
 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца;
 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца.
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Накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило
обуку) која се у зависности од врсте и сложености послова може организовати по интерном програму
послодавца
- извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу
се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама.
Планира се запошљавање 22 лица са из категорије теже запошљивих лица. За укупно 22
лица потребна су средства у износу од 3.265.601,6 динара, од чега ће се из буџета општине
Пландиште обезбедити 1.681.423,3 динара и буџета Републике Србије 1.584.178,3 динара.
4. Програм обуке на захтев послодавца
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке ради стицања
знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији
незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- Реализацију обуке у трајању до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и
других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју је издато
одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације
министарства надлежног за псолове запошљавања и
- Заснивање радног односа са најмање 50% лица која су са успехом завршила обуку.
За реализацију обуке НСЗ:
1. Послодавцу на основу захтева може да исплати:
- Средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања
теоријско-практичне обуке, а највише до 120.000,00 динара по полазнику;
2. Незапосленом полазнику исплаћује:
- Месечну новчану помоћ у висини од 16.000,00 динара за пун фонд часова,
- Средства за трошкове превоза.
3. Незапосленом полазнику-особи са инвалидитетом исплаћује:
- Месечну новчану помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима
о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у тракању од најмање 100 часова и ако
особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу
са законом,
- Средства за трошкове првоза и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа,
у складу са законом,
- Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке-особу са инвалидитетом исплаћује
се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за
незапосленог полазника обуке-остала лица.
4. Врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за
полазнике обуке, у складу са законом.
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац
који припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), или да је предузеће
за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским
државним капиталом.
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5. Програм стицања практичних знања
Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова
по интерном програму послодавца који припада приватном сектору.
У програм се могу укључити искључиво незапослена лица из следећих категорија незапослених, без
обзира на године живота:
 Лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила
функционално основно образовање одраслих;
 Лица из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији незапослених НСЗ
дуже од 18 месеци-са најмање средњим нивоом квалификација, без обзира на врсту квалификација
и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за
обављање конкретних послова, односно којима су потребна нова знања и вештине за обављање
радних задатака у складу са потребама посла који по сложености захтевају најмање средњи ниво
образовања.
Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања
и вештина за рад на конкретним пословима у трајању од 3 месеца, а реализује се кроз:
1. Заснивање радног односа на одређено време
- Послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3
месеца, у ком случају послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 3
месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);
2. Заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца,
односно завршетка програма)
- Послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3
месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном
трајању од 6 месеци, у којим случајевима послодавац има обавезу да задржи лице у
радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно 12
месеци).
Послодавцу за време стицања знања и вештина за рад, НСЗ рефундира на месечном нивоу нето
зараду лица у износу од 31.000,00 динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци.
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац који
припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%).
6. Субвенције за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији НСЗ и
имају завршену обуку за развој предузетништва..
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од
250.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном
износу од 270.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика
предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем
привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапосленихудружи, у складу са законом,
свако лице појединачно подноси захтев за смозапошљавање и остваривање права на субвенцију од
250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци зајтева особе са
инвалидитетом.
Реализација програма прати се 12 месеци.
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7. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима подразумева финансијски подстицај у једнократном износу послодавцима
из приватног сектора за отварање нових радних места на којима ће се запошљавати незапослена лица из
категорије теже запошљивих и то:
1. млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
2. старији од 50 година;
3. вишкови запослених;
4. Роми;
5. особе са инвалидитетом;
6. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
7. дугорочно незапослени;
8. жртве породичног насиља.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2020.
години, према степену развијености јединица локалне самоуправе, утврђеним у складу са посебним
прописом Владе износи 225.000,00 динара по кориснику.
Наведени износ субвенције се за запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица и то:
1. особе са инвалидитетом;
2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и
4. жртве породичног насиља,
увећавају за 20% тако да износи 270.000,00 динара по кориснику.
Реализација програма прати се 12 месеци.
IV ТЕХНИЧКА САРАДЊА
У 2020. години општина Пландиште ће у оквиру техничке сарадње са Националном службом за
запошљавање, спроводити прогам јавних радова. Средства за спровођење јавних радова, путем техничке
сарадње, обезбедиће се буџетом општине Пландиште.
Јавни радови ће се организовати у области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.
У програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих,
у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ а нарочито:
- лица из руралних подручја;
- лица без квалификација и нискоквалификована лица;
- млади до 30 година старости, млади без квалификација и нискоквалификовани, као и
млади без радног искуства;
- лица старости 30-50 и више година;
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединице
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници,
задруге и удружења.
Програм се реализује у складу са расписаним јавним конкурсом, а средства намењена за
организовање јавних радова користе се за:
- исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу
уговора о привременим и повременим пословима у висини до 30.000,00 динара на
месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног
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ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за
обавезно социјално осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада.
Планира се ангажовање 15 лица из категорије теже запошљивих лица. За укупно 15 лица потребна
су средства у износу од 2.995.291,8 динара, која ће се обезбедити буџетом општине Пландиште.
V НОСИОЦИ И НАДЛЕЖНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ ЗА
2020. 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, НЗС, Филијала у Вршцу, Експозитура
Пландиште, Савет за запошљавање, Република Србија - Министартство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања и сви остали актери укључени на локалном нивоу по питањима решавања
незапослености.
VI ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања планира се
6.898.046,8 динара, од чега ће се из буџета општине Пландиште обезбедити 4.995.291,8 динара и буџета
Републике Србије 1.902.755,00 динара.
Табела приоритета, мера и активности за реализацију ЛАПЗ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2020.
годину
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VII 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.
Специфични циљеви:
1. Редуковање дуалности на тржишту рада кроз побољшање услова и унапређење
институција тржишта рада;
2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада кроз
реализацију мера активне политике запошљавања;
3. Подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
4. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
VIII 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 20209. 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.

Стр -39-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

14.02.2020.

Оперативну структуру за примену ЛАП чиниће институције, организације и тимови/комисије
формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу ЛАП.
IX 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 2020. 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...

Стр -40-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

14.02.2020.

12.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 560-2/2020-III
Дана: 14.02.2020. године
ПЛАНДИШТЕ
На основу члана 61. став 1. тачка 20. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 30/2018) и члана 10. став 2. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалном
подршци детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“, бр. 80/2018), Општинско веће општине Пландиште
на седници одржаној дана 14.02.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ПОТРЕБЕ ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ, ЗДРАВСТВЕНОМ И СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ,
УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА 2019. ГОДИНУ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потребе за
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и
пруженим подршкама за 2019. годину број: 560-2/2020-03-IV од 07.02.2020. године.
Образложење
Комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке
детету, ученику и одраслом обратила се са захтевом дана 07.02.2020. године ради усвајања Извештаја о
раду Интерресорне коисије за 2019. годину како би исти доставила ресорним министарствима
(Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству здравља, Министарству рада,
запошљавања, борачка и социјална питања и Министарству државне управе и локалне самоуправе).
Разматрајући захтев и Извештај, а у складу са чланом 10. став 2. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, одлучено је као у диспозитиву.
Доставити:
1. Интерресорној комисији
2. Архиви.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.

Стр -41-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2

14.02.2020.

13.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закона,
101/2016-др.закона и 47/2018), члана 59. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 14. Одлуке о доступности јавних информација о раду органа општине
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 34/2017), Председник општине Пландиште дана 03.02.2020.
године, донео
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ВЕБ САЈТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Драгослав Аврамовић, запослен у општинској управи Пландиште из Пландишта, за
лице одговорно за одржавање Веб сајта општине Пландиште.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења је у члану 44. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закона, 101/2016-др.закона и 47/2018), члану 59. и 149. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члану 14. Одлуке о доступности јавних
информација о раду органа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 34/2017).
Одлуком о доступности јавних информација о раду органа општине Пландиште („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 34/2017), утврђено је да се ради доступности јавних информација о раду органа
Општине Пландиште, Општинске управе, установа и јавних предузећа чији је оснивач општина Пландиште
информације објављују на веб сајту општине Пландиште.
Чланом 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број30/2018) и
чланом 14. Одлуке о доступности јавних информација о раду органа општине Пландиште, одговорно лице
за одржавање Веб сајта општине Пландиште одређује председник општине посебним Решењем.
На основу изнетог одлучено је у изреци решења.
Решење доставити:
1. Драгослав Аврамовић, Пландиште
2. Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине
3. Архиви
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-7/2020-II
Дана: 03.02.2020. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Јован Репац, мастер економиста с.р.

Стр -42-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 2
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14.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закона,
101/2016-др.закона и 47/2018), члана 59. и 149. Статута општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, број 30/2018) и члана 6. и 9. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине
Пландиште“ („Службени лист општине Пландиште“, бр. 34/2017), Председник општине Пландиште, дана
03.02.2020. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА И ТЕХНИЧКОГ УРЕДНИКА
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ“
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Золтан Ковач, секретар Скупштине општине Пландиште из Зрењанина, за главног и
одговорног уредника „Службеног листа општине Пландиште“.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Драгослав Аврамовић, запослен у општинској управи Пландиште из Пландишта, за
техничког уредника „Службеног листа општине Пландиште“.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
О б р а з л о же њ е
Правни основ за доношење овог Решења је у члану 44. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закона, 101/2016-др.закона и 47/2018), члану 59. и 149. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и члану 6. и 9. Одлуке о објављивању
аката у „Службеном листу општине Пландиште“ („Службени лист општине Пландиште , бр. 34/2017).
Одлуком о објављивању аката у „Службеном листу општине Пландиште“ („Службени лист
општине Пландиште“, бр. 34/2017), утврђено је да се одлуке, други прописи и општи акти органа
општине Пландиште, као и одређени појединачни акти тих органа и установа и Јавних предузећа
објављују у „Службеном листу општине Пландиште“ (у даљем тексту: Службени лист), на начин
одређен овом Одлуком.
Чланом 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018) и
чланом 6. и 9. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Пландиште“, утврђена је
надлежност Председника општине за доношење овог решења.
На основу изнетог одлучено је у изреци решења.
Решење доставити:
1. Ковач Золтану, Зрењанин
2. Аврамовић Драгославу, Пландиште
3. Општинској управи, Одељењу за друштвене делатности и послове органа општине
4. Архиви
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-6/2020-II
Дана: 03.02.2020. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Јован Репац, мастер економиста с.р.

Стр -43-
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Решење о давању сагласности
на Програм унапређења
доступности здравствене
заштите старим лицима и деци
ромске националности општине
Пландиште радом теренских
служби
Закључак о доношење Програма
унапређења социјалне заштите у
општини Пландиште за 2020.
годину
Програм унапређења социјалне
заштите у општини Пландиште
за 2020. годину
Решење о усвајању Локалног
акционог плана запошљавања
општине Пландиште за 2020. годину
Локални акциони план
запошљавања
општине Пландиште
за 2020. годину
Решење о давању сагласности
на Извештај о раду интерресорне
комисије за процену потребе за
додатном образовном,
здравственом и социјалном
подршком детету, ученику и
одраслом за 2019. годину
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
13.
14.

Решење о именовању одговорног
лица за одржавање
веб сајта општине Пландиште
Решење о именовању главног и
одговорног уредника
и техничког уредника
„Службеног листа општине
Пландиште“
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Драгослав Аврамовић
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште

