СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXV

Број 5

01.03.2019.

Годишња претплата
2100,00 динара

20.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и
члана члан 1. и члан 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини («Службени ли ст оп шти н е ПЛАНДИШТЕ » број 2/2007) ,
Председник општине ПЛАНДИШТЕ ј е дана 01.03.2019. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ
I
- Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини у општини ПЛАНДИШТЕ у следећим катастарским
општинама:
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Лицитациони корак износи 500 динара.

2. Увид у док ументацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која
су предмет издавања у зак уп и на коришћење, може се извршити у згради
општине ПЛАНДИШТЕ, у канцеларији бр бр 1 сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова.
Контакт особа Мајкић Зоран, Ловрић Јасмина, тел. 013/862-325, 013/861-033.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:
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5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа
по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у
закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у
државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за
пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и
** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске
године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини има:
- правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се
у активном статусу најмање три године.
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа
има:
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу-за пољопривредну производњу;
- физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази
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се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве
одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона
о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства.
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања
огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у
табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
- фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са
чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра
(не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини за производњ у енергије из обновљивих извора од биомасе и
сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује
фотокопијама следећих докумената:
- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
- за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана
објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно
сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана
закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
- за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који
има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из
тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног
надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са
јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка
Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и
утврђује испуњеност услова из овог огласа.
7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у
супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране
надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре
почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача
на јавном надметању.
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9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати
депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно
надметање појединачно, на рачун општинске управе ПЛАНДИШТЕ број: 840-732804-27
модел 97 позив на број 93 – 228
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног
надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У
случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка
јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви
понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.
Надметање се наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање
једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна
и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II
тачка 3. овог огласа;
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу
документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из
обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог
огласа;
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,
се могу преузети сваког радног дана на писарници општине ПЛАНДИШТЕ. Потребно је да се
понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
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На предњој страни:
· Адреса: општина ПЛАНДИШТЕ, улица и број: Војводе Путника бр. 38 ., Комисији за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
· Број јавног надметања

(навести и КО)

На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 18.03.2019. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу општинске управе
општине ПЛАНДИШТЕ као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа
одржаће се у згради општине ПЛАНДИШТЕ, улица и број: Дом културе (сала биоскопа) и то:
КО
Банатски Соколац
Барице
Дужине
Хајдучица
Јерменовци
Купиник
Маргита
Марковићево
Милетићево
Пландиште
Стари Лец
Велика Греда
Велики Гај

Дана
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019
22.03.2019

Почетак у (часова)
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
08,00
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VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног
надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави док
аз о уп лат и з ак уп нин е у и з н ос у утвр ђен о м п равосн ажн о м одл ук о м о давањ у у з ак уп
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које
ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске
управе општине ПЛАНДИШТЕ.
Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.
септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је
доставити и :
-

гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца

-

доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања
закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу
годину закупа

или

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредено земљиште, у «
Службеном листу општине Пландиште », с тим што ће се рок за подношење пријаве рачунати од
првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредено
земљиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Председник општине
Број: 464-4/2019-II
Дана: 01.03.2019. године
Председник општине
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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21.
На основу тачке 9. Решења о образовању Интерресорне комисије за процену потреба за додатном
образовном, здравственом или социјалном подршком детету, ученику и одраслом за територију општине
Пландиште, (''Службени лист општине Пландиште''бр. 2/2019), Интерресорна Комисија за процену потреба
за додатном образовном, здравственом или социјалном подршком детету, ученику и одраслом за територију
општине Пландиште, на конститутивној седници, одржаној дана 22.02.2019. године, доноси
ПОСЛОВНИК
О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ДОДАТНОМ ОБРАЗОВНОМ,
ЗДРАВСТВЕНОМ ИЛИ СОЦИЈАЛНОМ ПОДРШКОМ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређује се конституисање Интерресорне комисије за процену потреба за додатном
образовном, здравственом или социјалном подршком детету, ученику и одраслом за територију општине
Пландиште, (у даљем тексту: Комисија), права и дужности чланова и Координатора Комисије, начин рада
Комисије, давање мишљења, поступак по приговору, праћење остваривања предложених мера,
извештавање о раду Комисије и друга питања од значаја за рад Комисије.
I. КОНСТИТУИСАЊЕ КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Први састанак Комисије заказује Координатор Комисије у року од 15 дана од дана доношења решења о
њеном образовању.
Комисија је конституисана избором председника и доношењем Пословника о раду Комисије.
II. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И КООРДИНАТОРА КОМИСИЈЕ
Члан 3.
Председник, стални и повремени чланови Комисије имају право и дужност да:
1. присуствују састанцимаи учествују у раду Комисије;
2. расправљају и изјашњавају се о сваком питању из надлежности Комисије;
3. непосредно врше опсервацију (у природном животном окружењу) и утврђују потребе детета,
ученика или одраслог за пружањем подршке у оквиру свог домена рада, у складу са правилима
струке;
4. дају појединачно мишљење о потребама детета, ученика и одраслог за додатном подршком и
доставе га Координатору Комисије на прописаном обрасцу у року од 15 дана од дана покретања
поступка,
5. учествују у изради заједничког, образложеног мишљења Комисије о потребама детета за додатном
подршком,
6. прикупљају и обрађују податке за Збирку података о деци, ученицима и одраслима, у оквиру своје
области рада и задатака Комисије,
7. прате извршавање предложене подршке из области струке коју представљају,
8. иницирају успостављање нових мера и услуга из области образовања, социјалне и здравствене
заштите на територији општине Пландиште,
9. учествују у састављању извештаја о раду Комисије,
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10. сарађују са институцијама и службама које су од значаја за образовање, здравље и
социјалну заштиту, као и удружењима и другим организацијама из своје области рада,
11. у сарадњи са Координатором Комисије информише ширу јавност о свом раду и начину
остваривања додатне подршке,
12. детаљно упознају родитеља, односно другог законског заступника и одраслог о
предложеним мерама, начином и одговорним службама за њихово спровођење као и
роком трајања тих мера.
Сваки члан комисије је дужан да родитељу, односно другом законском заступнику и одраслом, на
разумљив и јасан начин, образложи своје мишљење, а председник Комисије да образложи заједничко
мишљење Комисије.
Члан 4.
Координатор Комисије:
1. пружа стручну и административно-техничку помоћ Комисији,
2. прикупља документацију неопходну за покретање и вођење поступка процене, која доприноси
утврђивању и разумевању начина задовољења потреба детета, ученика и одраслог,
3. доставља документацију члановима Комисије,
4. организује и администрира поступак процене потреба за додатном подршком детету, ученику или
одраслом,
5. сазива повремене чланове Комисије на основу документације и информација од родитеља,
6. са члановима Комисије прикупља и обрађује податке и води Збирку података о деци, ученицима и
одраслима, на основу сагласности родитеља, односно другог законског заступника и одраслог, у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности,
7. прикупља и обрађује податке и води Збирку података о раду Комисије,
8. стара се о вођењу евиденције и чувању документације настале током рада Комисије,
9. ажурира базу података о раду Комисије и корисницима,
10. припрема податке за извештај Комисије и доставља извештај о раду Комисије надлежним
органима,
11. сарађује са институцијама и службама, односно удружењима и другим организацијама
које делују у области образовања, социјалне и здравствене заштите,
12. прати спровођење мера у сарадњи са председником и члановима Комисије и прикупља извештаје о
реализацији мера предложене додатне подршке и
13. обавља и друге послове за потребе Комисије.
Kоординатор Комисије учествује у раду Комисије, без права одлучивања.
III. НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 5.
Комисија се састаје по потреби, у складу са пристиглим захтевима, односно праћењем остваривања
предложених мера подршке.
Састанке Комисије сазива председника Комисије у сарадњи са Координаторам Комисије, а у случају
његове одсутности лице које је решењем о образовању Комисије именовано за његовогзаменика.
Састанци комисије одржавају се ван радног времена општинске управе, у простору који је дефинисан
решењем о њеном образовању, а изузетно се могу одржати у другом термину ако то околности конкретног
случаја захтевају.
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Члан 6.
Ради разматрања захтева, односно иницијативе за покретање поступка процене за додатном подршком,
Координатор Комисије упућује сталним и повременом члану Комисије писани позив за састанак Комисије, са
предлогом дневног реда и расположивом документацијом, уз сагласност председника Комисије.
Састанак се може заказати и телефоном, односно електронском поштом.
Координатор Комисије је дужан да обавести родитеља, односно другог законског заступника и одраслог,
о месту и времену одржавања састанка, када се разматра његов захтев, односно иницијатива која се односи
на његово дете, односно одраслог.
Састанак се мора одржати у року од седам дана од дана добијања захтева.
Члан 7.
Састанак Комисје започиње председник Комисије кратким упознавањем чланова са садржином свих
захтева, односно иницијатива које ће бити разматране на том састанку.
Након упознавања са садржином захтева, односно иницијатива, приступа се опсервацији детета, ученика
или одраслог и утврђивању потреба за додатном подршком.
Члан 8.
Чланови Комисије врше опсервацију непосредно, у природном животном окружењу (породици,
предшколској установи или школи) и утврђују потребе детета, ученика или одраслог за додатном подшком,
сваки у оквиру свог домена рада.
Изузетно од става 1. овог члана, опсервација се може вршитиу просторијама одређеним за састанке
Комисије, уколико је то могуће, ефикасније и економичније, уз пристанак родитеља, односно другог законског
заступника и одраслог.
Координатор Комисије је дужан да обавести родитеља, односно другог законског заступника и одраслог,
опланираном начину, времену и месту вршења опсервације.
Координатор Комисије обезбеђује и организује непосредну опсервацију чланова Комисије у природном
животном окружењу детета, ученика и одраслог.
Члан 9.
Родитељ, односно други законски заступник детета, односно ученика и одрасли, има право да
присуствује раду Комисије и дужан је да пружи све информације о детету, ученику и одраслом од значаја за
рад Комисије.
На захтев родитеља, односно другог законског заступника, у поступак процене може да се укључи лице
које добро познаје дете и које својим учешћем може да допринесе квалитетној процени потреба за додатном
подршком детету, ученику и одраслом (особа од поверења).
Члан 10.
О раду на састанку Комисије води се записник, који потписују председник Комисије и записничар Координатор Комисије.
Записник нарочито садржи: време и место одржавања састанка, дневни ред, имена присутних чланова
Комисије и других присутних, број разматраних захтева, иницијале детета, односно ученика или одраслог,
приказ тока састанка, време завршетка састанка.
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IV. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА
Члан 11.
У току поступка процене потреба за пружањем додатне здравствене, образовне или социјалне подршке
детету, ученику и одраслом, сваки члан Комисије дужан је да се придржава начела, стандарда и правила
струке.
Након опсервације, сваки члан Комисије даје мишљење о потребама детета, ученика и одраслог за
додатном подршком у области образовања, здравствене и социјалне заштите, на прописаном обрасцу.
Сваки члан Комисије своје мишљење доставља Координатору Комисије, у року од 15 дана од дана
покретања поступка процене.
Комисија је дужна да, у року од 40 дана од дана подношења захтева за покретање поступка процене, на
прописаном обрасцу сачини заједничко, образложено мишљење, на основу појединачне процене сваког
члана Комисије и усаглашених ставова сталних и повремених чланова.
Мишљење Комисије садржи елементе прописане Правилником о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету, ученику и одраслом („Сл. гласник РС“, број 80/2018).
V. ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ
Члан 12.
Против мишљења Комисије родитељ, односно други законски заступник и одрасли, може изјавити
писани приговор Комисији, у року од 15 дана од дана достављања мишљења.
Комисија дужна је да по поднетом приговору преиспита своје мишљење и да донесе коначно мишљење,
у року од 30 дана од дана пријема приговора.
Коначно мишљење Комисије доставља се родитељу, односно другом законском заступнику, одраслом и
надлежном органу, односно служби која треба да обезбеди додатну подршку детету, у складу са законом.
VI. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРЕДЛОЖЕНЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ
Члан 13.
Сваки члан Комисије прати да ли је предложена додатна подршка из система чији је представник
остварена.
Надлежни орган или служба наведена у индивидуалном плану подршке као реализатор додатне
подршке, у обавези је да у року од шест месеци писаним путем извести Комисију о реализацији предложене
подршке, као и да извести Комисију о престанку подршке или престанку потребе за подршком уз
образложење.
У случају да не постоје услови за спровођење предложене додатне подршке, надлежни орган или
служба је у обавези да у року од 15 дана обавести писаним путем Комисију уз образложење.
VII. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РАДУ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 13.
Комисија је обавезна да доставља редовне извештаје о свом раду и о предложеној и оствареној додатној
подршци, Општинској управи Пландиште, два пута годишње: за прву половину године до 1.августа текуће
године, а Збирни извештај за календарску годину до 1. марта наредне године, на прописаном обрасцу.
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Збирни извештај, након што га усвоји Општинско/Градско веће, Комисија доставља ресорним
министарствима.
Координатор Комисије одговоран је за достављање извештаја о раду Комисије надлежним органима из
става 1. овог члана.
Члан 14.
Овај пословник објављује се на интернет презентацији општине/града и на огласној табли органа
општине/града.
Члан 15.
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Пландиште
Комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом
Број: 110-5/2019-IV
Дана: 22.02.2019. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
Бранка Фодор с.р.
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22.
ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО- ПОСЛОВНИМ
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 7. став 3. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Пландиште“
(„Службеном листу општине Пландиште“, бр. 34/2017) врше се следеће исправке у члану 5. Oдлуке о
општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено- пословним зградама на територији општине
Пландиште која је објављена у „Службеном листу општине Пландиште“, бр. 34/2017 од 20.12.2017. године
на страни 954:
После става 1. додају се следеће алинеје:
- радним данима у времену од 15,30 до 17,30 и од 22,00 до 07,00 часова наредног дана
- у данима викенда у времену од 14,00 до 17,00 часова и од 22,00 до 08,00 часова
суботом и недељом.“
Додаје се став 2. који гласи:
„Временски период од 16,00 часова 31. децембра до 04,00 часа 01. јануара се не сматра временом за
одмор.“

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Золтан Ковач, дипл. Правник с.р.

Стр -97-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 5

01.03.2019.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
20.

Одлука о расписивању Јавног огласа
за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у
државној својини у Општини
Пландиште са Огласом за јавну
лицитацију за давање у закуп и на
коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини у
Општини Пландиште
....................................................................................
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ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

21.

Пословник о раду Интерресорне
комисије за процену потреба за
додатном образовном, здравственом
или социјалном подршком детету,
ученику и одраслом за територију
Општине Пландиште
....................................................................................
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ИСПРАВКА
22.

Исправка Одлуке о општим
правилима кућног реда у
стамбеним и стамбено- пословним
зградама на територији Општине
Пландиште
....................................................................................

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38.
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Золтан Ковач
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: Татјана Шипка
Тел. 013/861-035
УПЛАТНИ РАЧУН код Јединице органа за јавна плаћања:
- приходи буџета општине - 840-44640-68
Штампа: Општинска управа општине Пландиште
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