
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIV Број 8 20.04.2018. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
38. 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 
и 113/2017), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 83/2014 - др. закон) и члана 15. став 1. тачка 4.  и члан 40. став 1. тачка 2.  
Статута Општине Пландиште  („Сл. лист Општине  Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина 
општине Пландиште је на седници одржаној дана 20.04.2018. године  донела   

  
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (ПРВИ 
ДОПУНСКИ БУЏЕТ) 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2017) 

у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ: 
„547.536.928“ замењује се износом: „558.976.928“.  

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „547.536.928“ замењује се 
износом: „558.976.928“ 
 

Члан 2. 
 
У члану 2. у Плану прихода и примања у буџету општине Пландиште за 2018. годину по врстама и по 

економским класификацијама, вршиће се следеће измене и допуне: 
                 
Укупно  економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „58.560.000“ замењује се 

износом: „59.860.000 “.   
Економска класификација 713311 –Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе износ: „800.000“ 

замењује се износом: „1.100.000“.   
Економска класификација 713423 –Порез на пренос апсолутних права на моторним возилим, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе износ: „2.000.000“ замењује се износом: „3.000.000“.   
 
Укупно  економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ: „11.560.000 “ замењује се 

износом: „11.670.000“.   
Додаје се нова економска класификација 714549 – Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја 

одложног отпада у износу од: „110.000“. 
 

Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти износ: „196.603.283“ 
замењује се износом: „201.603.283“.   

Економска класификација 732156 – Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од АП Војводине у корист 
нивоа општине износ: „4.000.000“ замењује се износом: „6.900.000“.   

Додаје се нова економска класификација 732251 – Капитални  наменски трансфер, у ужем смислу, од АП 
Војводине у корист нивоа општине у износу од : „2.100.000“. 
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Укупна економска класификација 741 000 – Приход од имовине износ: „93.752.000“ замењује се 
износом: „ 93.782.000“.   

Додаје се нова економска класификација 741256 – Накнада за коришћење шума и шумског земљишта у 
износу од : „30.000“. 
 

Укупна економска класификација 745 000 – Мешовити и неодређени приходи:  „1.200.000“ замењује 
се износом: „6.200.000“.   

Економска класификација 745151 – Остали приходи у корист општине износ: „600.000“  замењује се износом 
„5.600.000“. 
 

Укупни приходи и примања у износу: „547.536.928“ замењују се износом „558.976.928“. 
 

Члан 3. 
 

Члан 3. Расходи и издаци буџета по основним наменама и економској класификацији,   мења се и гласи: 
 

Табеларни преглед плана по економској класификацији 

Ек. ПЛАН РАСХОДА План расхода План расхода Укупно 

Кл. Назив конта   из других извора   

1 2 3 4 5 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
      

411 Плате додаци и накнаде 
запосленима 73.535.950,00   73.535.950,00 

412 Соц.доприноси на терет 
послодавца 13.242.900,00   13.242.900,00 

413 Накнаде у натури 
200.000,00   200.000,00 

414 Социјална давања запосленима 950.000,00   950.000,00 

415 Накнаде за запослене-превоз 3.160.000,00  50.000,00 3.210.000,00 

416 Бонуси,награде, јуб.награде 
1.270.000,00   1.270.000,00 

  УКУПНО 92.358.850,00  50.000,00 92.408.850,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА       

421 Стални трошкови 19.038.000,00 1.450.000,00 20.488.000,00 

422 Трошкови путовања 1.650.000,00  100.000,00 1.750.000,00 

423 Услуге по уговору 56.552.000,00 800.000,00 57.352.000,00 

424 Специјализоване услуге 
29.970.000,00 150.000,00 30.120.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 54.446.000,00 500.000,00 54.946.000,00 

426 Материјал 
14.670.000,00 2.000.000,00 16.670.000,00 

  УКУПНО 176.326.000,00 5.000.000,00 181.326.000,00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА       

441 Камате на кредите 30.000,00   30.000,00 
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444 Пратећи трошкови задуживања 187.000,00   187.000,00 

  УКУПНО 217.000,00   217.000,00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ       

451 Субвенције јавних 
нефинансијским корпор. 1.000.000,00   1.000.000,00 

454 Подстицај за предузетнике 
200.000,00   200.000,00 

  УКУПНО 1.200.000,00   1.200.000,00 

460 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ       

463 Трансфери ослалим нивоима 
власти 52.613.000,00   52.613.000,00 

464 Трансфери ослалим нивоима 
власти 15.788.000,00   15.788.000,00 

  УКУПНО 68.401.000,00   68.401.000,00 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ       

465 остале текуће дотације и 
трансфери 7.822.000,00   7.822.000,00 

  УКУПНО 7.822.000,00   7.822.000,00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ       

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 30.340.000,00   30.340.000,00 

  УКУПНО 30.340.000,00   30.340.000,00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ       

481 Донације невладиним 
организацијама 17.978.795,00   17.978.795,00 

482 Порези, казне и таксе 655.000,00   655.000,00 

483 Новчане казне и пенали 20.689.000,00   20.689.000,00 

484 Накнада штете по решењу 
судова 200.000,00   200.000,00 

485 Накнада штете 300.000,00   300.000,00 

  УКУПНО 39.822.795,00   39.822.795,00 

  АДМИНИСТР.ТРАНСФ.ИЗ 
БУЏ.ОД 

      ДИР.ИНД.КОРИСНИКА 

499 Средства резерве 10.538.730,00   10.538.730,00 

  УКУПНО 10.538.730,00   10.538.730,00 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА       

511 Изградња објеката 115.965.282,00   115.965.282,00 

512 Машине и опрема 6.392.270,00   6.392.270,00 

513 Остала основна средства 250.000,00   250.000,00 

515 Нематеријална имовина 3.900.000,00   3.900.000,00 

  УКУПНО 126.507.552,00   126.507.552,00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ       
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611 Отплата кредита-главница 393.000,00   393.000,00 

  УКУПНО 393.000,00   393.000,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ 553.926.928,00 5.050.000,00 558.976.928,00 

 
Члан 4. 

 
Члан 4. План расхода по програмима мења се и гласи:  
 

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА 

 
 

Члан 5. 
 

Члан 5. Приходи и примања и расходи и издаци у буџету општине Пландиште мења се и гласи:  
 

      

Р.бр. 
Шифра економска 

класификација 
ОПИС  ИЗНОС 

    А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ 
БУЏЕТА 

  

    I УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) 558.976.928 

  321 Пренета средства   

  7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   

1 71 1. Порески приходи 171.291.645 

р.бр. 
бр. 

прог. 
акт. 

Број и назив програма Износ у динарима 

1 1101 Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 9.200.000 

2 1102 Програм 2. Комунална делатност 118.398.000 

3 1501 Програм 3. Локални економски развој 4.500.000 

4 1502 Програм 4. Развој туризма 1.100.000 

5 0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 24.800.000 

6 0401 Програм 6. Заштита животне средине 7.830.000 

7 0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 23.510.000 

8 2001 Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 48.948.200 

9 2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање 45.213.000 

10 2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање 12.600.000 

11 0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита 37.240.000 

12 1801 Програм 12. Здравствена заштита 25.503.265 

13 1201 Програм 13. Развој културе и информисања 29.283.038 

14 1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 13.230.000 

15 0602 Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 138.185.880,00 

16 0603 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 19.435.545 

УКУПАН ИЗНОС ПРОГРАМА: 558.976.928 
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  711 
1.1. Порез на доходак, добит и капит. 
Добитке 

95.461.645 

  713 1.2.  Порез на имовину 59.860.000 

  714 1.3. Порез на добра и услуге(ПДВ) 11.670.000 

  716+719 1.4. Остали порески приходи 4.300.000 

2 74+77+78 2. Непосредни приходи 175.082.000 

  7411 2.1. Од тога наплаћене камате  

3 8 
3. Приходи од продаје 
нефинансијске имовине 

8.000.000 

4 731+732 4. Донације 3.000.000 

5 733 5. Трансфери 201.603.282 

    II УКУПНИ ИЗДАЦИ 558.976.928 

  4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 558.583.928 

1 41 Расходи за запослене 92.408.850 

2 42 Коришћење роба и услуга 181.326.000 

3 44 Отплата камата 217.000 

4 45 Субвенције 1.200.000 

5 465 Трансфери осталим нивоима 7.822.000 

6 47 Права из социјалног осигурања 30.340.000 

7 48+49 Остали расходи 50.361.525 

8 4631+4641 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 68.401.000 

9 5 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 126.507.552 

  (7+8)-(4+5) III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II)  

    
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ 
РЕЗУЛТАТ (III+IV) 

 

    

Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО 
ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО 
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

393.000  

 
92 

IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 
ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И 
ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

 
62 

V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

 

 
92-62 

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ 
ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) 
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Ц ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА 
ДУГА 

  

  91 
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА   

  911 Примања од домаћих задуживања   

  9113-9114 

1.1. Примања код јавних 
финансијских институција и 
пословних банака 

  

  61 VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ   

  611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

393.000 

  6113+6114 

Отплата главнице јавним 
финансијским институцијама и посл, 
банкама 

393.000 

    
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
(III+VI+VII-VIII) 

  

    
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  
(VI+VII-VIII-IX=III) 

0 

економска класификација А)  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА   

7+8 Укупни приходи и примања 
остварени од продаје 
нефинансјске имовине 

558.976.928 

4+5 Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијке имовине 

558.583.928 

(7+8)-(4+5) Буџетски - суфицит 393.000 

((7+8)-(4+5)-62) Укупан фискални 
суфицит/дефицит 

0 

  Б)РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

91 Примања од задуживања   

92 Примања од продаје финансијске 
имовине 

  

61 Издаци за отплату главнице дуга 393.000 

(91+92)-(61+6211) Нето финансирање 0 

((7+8)-(4+5)-62)+(91+92)-
(6211+61) 

Укупан фискални 
суфицит/дефицит + нето 
финансирање 
 
Ц) ДОДАТНИ ПРИХОДИ 
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
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Члан 6. 

 
У члану 6. у ставу 1. Средства  текуће буџетске резерве износ: "11.000.000“ замењује се износом: „7.838.730“. 
 

Члан 7. 
 

              У члану 8. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019, и 2020. годину, вршиће се 
следеће измене: 
         На економској класификацији 511 – Куповина стамбеног простора за социјалне групе износ „3.000.000“ 
замењује се износом „2.800.000“. 
         Додаје се нова економска класификација 5114 – Израда пројектне документације ( Рекнструкција и 
адаптација 3 општинске зграде са паркингом) у износу од: „1.500.000“. 
          Додаје се нова економска класификација 512 – Машине и опреме предшколска установа „Срећно 
детињство“ из Пландишта у износу од: „250.000“. 

 
Члан 8. 

 
У Посебном делу у члану 9. вршиће се следеће измене: 

 
У члану 9. у ставу 1. износ: „ 547.536.928 “ замењују се износом „558.976.928“. 

 
У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака  буџета за 2018. годину, према 

програмима, програмској активности  и економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне: 
Раздео 1, глава 1.01 – Скупштина општине Пландиште Функционална класификација 110, Програм 16: 
Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине, 
вршиће се следеће измене: 

Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „3.500.000“ замењује се износом 
„4.100.000“. 
            

Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине - износ: „7.486.295“   замењује се износом „8.086.295“. 
 

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште -   износ: „7.486.295“ замењује се износом 
„8.086.295“. 
 

Раздео 3, глава 3.01 – Председник општине Пландиште,  Функционална класификација 110, Програм 
16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0002 - Функционисање извршних 
органа, вршиће се следеће измене: 

Позиција 12, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „2.919.000“ замењује се 
износом „6.219.000“. 

Позиција 13, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „530.250“ 
замењује се износом „1.280.250“. 

Позиција 15, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „600.000“ замењује се износом 
„1.200.000“. 
 

Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „4.349.250“ замењује се износом  „8.999.250“. 
 

Укупно Раздео 3. – Председник општине Пландиште -   износ: „4.349.250“ замењује се износом 
„8.999.250“. 
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Раздео 4, глава 4.00 – Општинска управа општине Пландиште,  Функционална класификација 130, 

Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0001 –Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина, вршиће се следеће измене: 

Позиција 18, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „35.406.000“ замењује се 
износом „32.106.000“. 

Позиција 19, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „6.355.650“ 
замењује се износом „5.605.650“. 

Позиција 21, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ: „500.000“ замењује се 
износом „800.000“. 

Позиција 24, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „12.000.000“ замењује се износом 
„13.00.000“. 

Позиција 27, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „3.500.000“ замењује се износом 
„6.500.000“. 

Позиција 28, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање  - износ: „5.000.000“ замењује се 
износом „7.000.000“. 

Позиција 31, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону - износ: „2.000.000“ замењује 
се износом „4.000.000“. 

Позиција 32, економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решењу суда износ: „19.500.000“ 
замењује се износом „20.500.000“. 

Позиција 34, економска класификација  511 – Зграде и грађевински објекти износ: „3.000.000“ замењује се 
износом: „2.800.000“. 

 
Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „109.651.650 “ 

замењује се износом: „114.701.650“. 
 

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга – вршиће се следеће измене: 
Позиција 37, економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима износ: „100.000“ 

замењује се износом „10.000“. 
Позиција 38, економска класификација 444 –Пратећи трошкови задуживања износ: „300.000“ замењује се 

износом  „187.000“. 
Позиција 39, економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима износ: „800.000“ 

замењује се износом  „393.000“. 
 

Укупно за ПА 0003 – Сервисирање јавног дуга износ: „1.200.000“, замењује се износом „590.000“. 
 

Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „122.450.380“ замењује се износом „126.890.380“. 
 

Програм 1,  Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и 
урбанистичко планирање, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 54/1, економска класификација 5114 – израда пројектне документације у износу од 
„1.500.000“ 

 
Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „6.700.000“, замењује се износом 

„8.200.000“. 
 

Укупно за програм 1 – Локални развој просторног планирања, износ од „7.700.000“ замењује се износом 
„9.200.000“. 

 
Програм 2,  Комунална делатност, Програмска активност 0001 – Управљање – одржавање јавног 

осветљења, вршиће се следеће измене: 
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Позиција 57, економска класификација 425 –  Текуће поправке и одржавње, износ: „600.000“ замењује се 

износом „1.200.000“. 
 

Укупно за ПА 0001 – Управљање – одржавање јавног осветљења износ: „600.000“, замењује се износом  
„1.200.000“. 

 
Додаје се нова Програмска активност 0002 – Одржавање зелених површина, функција 160 и то: 
Додаје се нова позиција 57/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 

„1.800.000“ 
 

Укупно за ПА 0002 – Одржавање зелених површина у износу од  износ: „1.800.000“.  
 

Пројекат П/1102-02 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре 
за већу енергетску ефикасност, вршиће се следеће измене: 

Додаје се нова позиција 59/1 - економска класификација 421 – Стални трошкови у износу од „50.000“ 
Позиција 61, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.900.000“ замењује се износом 

„1.750.000“. 
Додаје се нова позиција 51/1 - економска класификација 426 – Материјал у износу од „100.000“ 

 
Укупно за Пројекат П/001 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне 

инфраструктуре за већу енергетску ефикасност  износ „59.000.000“ замењује се износом „59.000.000“. 
 

Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „97.798.000“ замењује се износом „100.198.000“. 
 

Програм 4,  Развој туризма, Програмска активност 0002 – Промоција туристичке понуде, 
Функционална класификација 473, вршиће се следеће измене: 

Позиција 83, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „300.000“ замењује се 
износом „ 500.000“. 

 
Укупно за ПА 0002 – Промоција туристичке понуде, износ: „300.000“, замењује се износом „500.000“. 

 
Укупно за програм 4 – Развој туризма, износ „900.000“ замењује се износом „1.100.000“. 

 
Програм 5,  Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у поољопривредној заједници, Функционална класификација 421, вршиће се 
следеће измене: 

Додаје се нова позиција 88/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у  износу од : 
„500.000“. 
 

Укупно за ПА 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у поољопривредној заједници 
износ: „23.300.000“, замењује се износом „23.800.000“. 

 
Укупно за програм 5 – Развој пољопривреде, износ „24.300.000“ замењује се износом „24.800.000“. 

 
Програм 6,  Заштита животне средине, Програмска активност 0006 – Управљање осталим врстама 

отпада, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене: 
Позиција 92, економска класификација 421 – Одвоз отпада износ: „13.000.000“ замењује се износом „80.000“.  
Додаје се нова позиција 92/1, функционална класификација 160, економска класификација 421 – Одвоз 

отпада у износу од „500.000“ 
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Укупно за ПА 0006 – Управљање осталим врстама отпада, износ: „13.000.000“, замењује се износом 

„580.000“. 
 

Укупно за програм 6 – Заштита животне средине износ „15.350.000“ замењује се износом „2.930.000“. 
 

Програм 9, Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа,  
Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене: 

Позиција 107, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: „40.000.000“ 
замењује се износом „40.513.000“. 

 
Пројекат П/2002-03 – Постављање видео надзора у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, вршиће 

се следеће измене: 
Позиција 114, економска класификација 425 – Текући поправке и одржавање износ: „400.000“ замењује се 

износом „700.000“. 
 

Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „44.400.000“ замењује се износом „45.213.000“. 
 

Програм 11, програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници, Функционална класификација 
090, вршиће се следеће измене: 

Позиција 123, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „3.600.000“ замењује се износом 
„5.600.000“. 

 
Укупно за ПА 0003 – Дневне услуге у заједници, износ „3.600.00“ замењује се износом „5.600.000“. 

 
Програм 11, програмска активност 0001 – Социјалне помоћи Центар за социјални рад, Функционална 

класификација 090, вршиће се следеће измене: 
Позиција 132, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: „11.500.000“ 

замењује се износом „11.700.000“. 
 

Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „35.040.000“ замењује се износом 
„37.240.000“. 

 
Програм 12,  Примарна и здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање 

установа примарне здравствене заштите,  Функционална класификација 700, вршиће се следеће 
измене: 

Позиција 131, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за инвестиције 
и текуће одржавање износ: „10.938.000“ замењује се износом „15.788.000“. 

 
Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „20.653.265“ замењује се износом 

„25.503.265“. 
 

Програм 14,  Развој спорта и омладине, Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске 
политике,  Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене: 

Позиција 156, економска класификација 472 – Накнаде из буџета за социјалну заштиту износ: „800.000“ 
замењује се износом од „1.200.000“ 

 
Укупно ПА 0005 Спровођење омладинске политике, износ „4.030.000“ замењује се износом „4.430.000“.   

  
Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „12.830.000“ замењује се износом „13.230.000“. 
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Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 2 - Комунална делатност, програмска активност 0002 

– Одржавање јавних зелених површина, Функционална класификација 620, вршиће се следеће измене: 
Позиција 162, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „4.000.000“ замењује се 

износом „5.000.000“. 
 

Укупно за ПА 0002 - Одржавање јавних зелених површина, износ: „11.500.000“, замењује се износом  
„12.500.000“. 

 
ПА 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, Функционална класификација 620, вршиће се 

следеће измене: 
Позиција 164, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „1.000.000“ 

замењује се износом „2.000.000“. 
 

Укупно за ПА 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге, износ: „1.000.000“, замењује се износом 
„2.000.000“. 

 
Програмска активност ПА 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће, вршиће се следеће 

измене: 
Позиција 165, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката износ: „3.000.000“ 

замењује се износом  „700.000“. 
 

Укупно за ПА 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће, износ: „3.000.000“, замењује се износом 
„700.000“. 

 
Јавно предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 6 – Заштита животне средине, програмска активност 

0004 – Управљање отпадним водома, Функционална класификација 620, вршиће се следеће измене: 
Позиција 168, економска класификација 425 – Текуће попарвке и одржавање износ: „1.500.000“ замењује се 

износом „2.500.000“. 
 

Укупно за ПА 0004 - Управљање отпадним водома , износ: „1.500.000“, замењује се износом  „2.500.000“. 
 

Укупно за програм Јавно предузеће „Полет“ из Пландишта износ „22.500.000“ замењује се износом  
„23.200.000“. 

 
Укупно за Главу 4.00. – Општинска управа општине Пландиште, износ: „458.629.933“ замењује се износом 

„464.212.933“ 
 
Раздео 4, глава 4.01 – Предшколска установа општине Пландиште „Срећно детињство“, 

Функционална класификација 911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност 0001 – 
Функционисање Предшколских установа, вршиће се следеће измене: 

Позиција 173, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ: „1.000.000“ 01 извор 
финансирања остаје исти, додаје се износ „50.000“ на 07 извор финансирања.  

Позиција 175, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „200.000“ 01 извор финансирања 
остаје исти, износ „1.400.000“ на 07 извор финансирања замењује се износом „1.450.000“. 

Додаје се нова позиција 175/1, економска класификација 422 – Трошкови путовања у износ од: „200.000“ 01 
извор финансирања и износу од: „100.000“ на 07 извор финансирања. 

Позиција 177, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „150.000“ 01 извор 
финансирања остаје исти, износ „100.000“ на 07 извор финансирања замењује се износом „150.000“. 

Позиција 178, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „250.000“ 01 извор 
финансирања остаје исти, износ „750.000“ на 07 извор финансирања замењује се износом „500.000“. 
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Позиција 179, економска класификација 426 – Материјал износ: „2.200.000“ 01 извор финансирања замењује 

се износом „3.450.000“, износ „2.000.000“ на 07 извор финансирања остаје исти. 
Позиција 180, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „3.242.000“ 01 извор 

финансирања замењује се износом „2.802.000“. 
Позиција 181, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „1.900.000“ 01 извор 

финансирања замењује се износом „650.000“. 
Додаје се нова позиција 181/1, економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од: „250.000“ 01 

извор финансирања. 
 

Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „43.888.200“ замењује се износом  „48.948.200“. 
 

Раздео 4, глава 4.02 – Развој културе, Функционална класификација 820, Програм 13: Развој културе, 
Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, вршиће се следеће измене: 

Позиција 185, економска класификација 413 – Накнада у натури износ: „50.000“ замењује се износом 
„100.000“. 

Позиција 191, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.100.000“ замењује се износом 
„1.400.000“. 

Позиција 194, економска класификација 426 – Материјал износ: „950.000“ замењује се износом „1.050.000“. 
 

Укупно за ПА 0001 - Функционисање Установа културе износ: „11.240.750“ замењује се износом: 
„11.690.750“. 

 
Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „14.734.750“ замењује се износом: „15.184.750“. 

 
Раздео 4, глава 4.03 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, Програм 15: Локална 

самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене: 
Позиција 207 економска класификација 421 – Стални уговори износ: „1.050.000“ замењује се износом 

„1.070.000“. 
Позиција 209 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.140.000“ замењује се износом „ 

1.078.000“. 
Позиција 211 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „4.950.000“ замењује се 

износом „5.050.000“. 
Додаје се нова позиција 214/1 економска класификација 483 – Новчане казне и пенали у  износу од: „89.000“. 

 
Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „11.048.500“ замењује се износом: „11.195.500“. 

 
Укупно за све Месне заједнице – износ: „11.048.500“ замењује се износом: „11.195.500“. 

 
Укупно за Главе: 4.00, 4.01, 4.02 и 4.03 износ: „528.301.383“ замењује се износом „539.541.383“. 

 
Укупно за Раздео 4 износ од „528.301.383“ замењује се износом „539.541.383“  

 
Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3 + 4) износ: „547.536.928'' замењује се износом: „558.976.928“. 
 

Члан 9. 
 

У члану 25. Проценат „5%''   замењује се процентом  „10%''. 
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Члан 10. 

 
Oдлуку о изменама и допунама Oдлуке о  буџету општине Пландиште за 2018. годину (ПРВИ ДОПУНСКИ 

БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор. 
 

Члан 11. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Пландиште“.                              
 

OБРАЗЛОЖЕЊЕ 
                        
Правни основ за доношење Одлуке о  изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. 

годину садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 
и 113/2017), где је регулисано да Скупштина општине доноси општински буџет за период од једне фискалне 
године и важи за годину за коју је донет.  

Фискалном годином сматра се период од 12 месеци у раздобљу од 01. јануара до 31. децембра календарске 
године а одлука је донета у складу са Статутом општине Пландиште, предвиђена је законска могућност 
доношења допуског буџета у току једне фискалне године, односно измене и допуне постојеће донете Одлуке о 
буџету за текућу годину уколико се укаже потреба за доношење оваквих измена, односно ако се приходи и 
расходи смањују или повећавају у односу на првобитно пласирану масу у основној Одлуци или остаје на истом 
нивоа а изврши се само прерасподела средстава. На основу напред наведеног у Oдсек за финансије и буџет, 
привреду и ЛЕР припремљен је нацрт Одлуке о буџету локалне власти који је достављен надлежном извршном 
органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно Председнику општине и Општинском већу које 
утврђује предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину и доставља га Скупштини општине, као 
највишем органу локалне власти овлашћеном за доношење буџета, ради разматрања и усвајања. 

Дакле, актом о буџету утврђује се и одобрава висина апропријација за буџетског корисника независно од 
висине наведене у Предлогу финансијског плана тог корисника, па самим тим, предлог финансијског плана не 
представља и финансијски план за извршење апропријација по буџету. 

Након доношења Одлуке о буџету за 2018. године, финансијски план буџетског корисника треба да се 
усклади са апропријацијама утврђеним у буџету, у складу са чланом 50. Закона о буџетском систему, у року од 
45. дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, који треба да се усвоји од стране надлежних органа након чега 
требована средства из општинског буџета могу да се троше у складу са наменама утврђеним у финансијском 
плану који је усклађен са буџетом. 

Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину   (први 
допунски буџет) буџет се планира на вишем нивоу за 11.440.000,00 дин у односу на Одлуку о буџету општине 
Пландиште за 2018. годину и  износиће како је напред наведено из разлога повећаног прилива прихада од 
планираних и то: 

 
 Прилива средстава од осталих прихода у корист општине као и наплате пореза на имовину у износу од 

6.440.000 динара;  
 Уредбе о наменским трансферима за социјалну заштиту и суфинансирање превоза ученика средњих 

школа у износу од 2.900.000 динара; 
 Анекса уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине 

Пландиште у реализације уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији Дома здрaвља 
„1. Октобар“ Пландиште бр. 351-01-41/2017-01 од 27.11.2017. године у озносу од 2.098.589,57 за 
обрачун ПДВ-а за другу привремену ситуацију. 

          
Одлука о буџету општине Пландиште за 2018. годину је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину ( први допунски буџет) у износу од 
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2.095.282,73 динара Решењем о повећању апропријација односно прилива средстава од других нивоа власти 
на основу: 

 
1.  Уговора о преносу  средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинасирање пројеката у 

области развоја културе АПВ-е, Управа за капитална улагања бр. 136/401-325/2017-01/1 од 23.02.2017. 
године  у износу од 778.287,63 динара за Адаптацију објекта трговине у Дому културе у насељеном 
месту Милетићево  

2.  Анекса уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине 
Пландиште у реализације уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији Дома здрaвља 
„1. Октобар“ Пландиште бр. 351-01-41/2017-01 од 27.11.2017. године у озносу од 1.316.995,10 за 
обрачун ПДВ-а за прву привремену ситуацију. 

 
Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од 558.976.928,00 динара,  како је то приказано у 

Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште  за 2018. годину ( Први допунски буџет) у 
оквиру следећих раздела: 

 

 Раздео 1 –  Скупштине општине Пландиште у износу од 8.086.295,00 

 Раздео 2 – Општинско Веће општине Пландиште у износу од 2.350.000,00 

 Раздео 3 - Председник општине Пландиште у износу од 8.999.250.00  

 Раздео 4 –  Општинкса управа општине Пландиште у износу од 539.541.383,00 
       

У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину (Први допунски буџет) највеће 
промене су се десиле у разделу 3. Председник општине Пландиште где су преусмерена средства са општинске 
управе са апропријација 411 и 412 а односе се на  зараде запослених које се воде у кабинету председника 
општине по налогу Државне ревизорске институције као и на разделу 4. Општинске управе где су урађене  
прерасподеле између апропријација као и повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно 
планирано Одлуком о буџету за 2018. годину. 

Такође урађене су прерасподеле између апропријација и повећање односно смањење оних апропријација 
где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2018. годину односно због повећаног прилива средстава, за 
кориснике средстава буџета како директног тако и индиректних корисника буџета односно корисника субвенција, 
дотација, донација и трансфера (ОШ „Доситеј Обрадовић из Пландишта, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика 
Греда, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Центар за социјални рад и Дом здравља „1. октобар“ Пландиште 
и Индиректне кориснике буџета општине Пландиште (Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, 
Културно образовни центар „Вук Караџић“ из Пландишта и Месне заједнице) како је то приказано у описном 
делу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину (Први допунски буџет). 

 
Приказ класификације расхода (рекапитулација свих расхода) према функционалној намени средстава 

изгледа овако: 
 

Функционлакна класификација Средства из буџета 

090 Социјална помоћ неквалификована на другом месту 37.240.000,00 

110 Извршни и законодавни органи 19.435.545,00 

130 Опште услуге 114.701.650,00 

160 Опште јавне услуге и истраживања 59.602.230,00 

170 Трансакције везане за јавни дуг 590.000,00 

220 Цивилна одбрана 700.000,00 

360 Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту 1.500.000,00 

410 Општи економски и ком.послови 4.500.000,00 
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421 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов 24.800.000,00 

451 Друмски саобраћај 22.010.000,00 

473 Туризам 1.100.000,00 

474 Вишенаменски развојни пројекти 9.200.000,00 

560 Заштита животне средине 6.650.000,00 

620 Развој заједнице 23.200.000,00 

640 Улична расвета 64.600.000,00 

721 Опште медицинске услуге 15.788.000,00 

760 Здравство некласификовано на другом месту 9.715.265,00 

810 Услуге рекреације и спорта 8.200.000,00 

820 Услуге културе 15.184.750,00 

830 Услуге емитовања и штампања 5.400.000,00 

840 Верске и остале услуге заједнице 3.000.000,00 

860 Рекреација спорт, култура и вере 5.298.288,00 

911 Предшклско образовање 48.948.200,00 

912 Основно образовање 45.213.000,00 

920 Средње образовање 12.600.000,00 

 
У К У П Н О 558.976.928,00 

 
Што се тиче програмске класификације буџетских расхода треба напоменути и то, да почев од 

Одлуке о буџету за 2015. годину приступило се изради програмског буџета а у складу са одредбама Закона о 
буџетском систему, јер према члану 112. овог Закона прелазних и завршних одредби, прописано је да одредбе 
овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за поједине 
кориснике средстава буџета Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти од 2015. године, како је то и 
учињено у општинама први пут у 2015. години. 
Програмски буџет класификује расходе према надлежностима корисника и приказује у које сврхе се средства 
троше, на који начин је таква потрошња повезана са стратешким циљевима и какви резултати се остварују 
улагањем одређеног износа средстава у поједине програме, програмске активности или пројекте а реализација 
средстава указује какав је крајњи резултат тих улагања, што указује на чињеницу да је програмски буџет окренут 
ка резултатима који се желе постићи тим улагање, па је транспарентнији у односу на ранији буџет, када су се 
расходи приказивали линеарно а који је био усредсређен на расходе по економским класификацијама. Дакле, 
програмски буџет распоређује буџетска средства према намени. Овако представљени расходи омогућавају 
лакше праћење ефеката утрошених средстава и евалуацију да ли се средства троше у складу са циљевима 
који се желе постићи. 

 
Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 
Остали 
извори 

Укупна 
средства 

Надлежан 
орган/особа 

Програм 
Програмск а 
активност/ 
Пројекат 

1 2 3 4   6 7 

1 

1101 
Програм 1. Локални развој 
просторног планирања   

      

1101-0001 Просторно и урбанистичко 
планирање 

8.200.000,00   8.200.000,00 Општинска управа 
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1101-0002 Спровођење урбанистичких 
и просторних планова 1.000.000,00   1.000.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 1 9.200.000,00   9.200.000,00   

2 

1102 
Програм 2. Комунална 
делатност 

      

  

1102-0001 
Управљање/одржавање 
јавним осветњењем 1.200.000,00   1.200.000,00 Општинска управа 

1102-002 
Одржавање зелених 
површина 1.800.000,00 

 
1.800.000,00 Општинска управа 

П/1102-01 

Пројекат јавно приватно 
партнерство"реконструкција 
и одржавање јавне расвете у 
насељеним местима 
општине Планидште са ЛЕД 
технологијом 4.400.000,00   4.400.000,00 Општинска управа 

П/1102-02 

Паметне урбане услуге 
путем униформних 
стандарда квалитета јавне 
инфраструктуре за већу 
енергетску ефикасност 59.000.000,00   59.000.000,00 Општинска управа 

1102-0004 Зоохигјена 7.408.000,00   7.408.000,00 Општинска управа 

1102-0006 
Одржавање гробаља и 
погребне услге       Општинска управа 

П/1102-03 
Изградња капеле у 
Барицама 4.995.000,00   4.995.000,00 Општинска управа 

П/1102-04 
Изградња капеле у 
Милетићеву 7.035.000,00   7.035.000,00 Општинска управа 

П/1102-05 
Изградња капеле у Маргити 2.120.000,00   2.120.000,00 Општинска управа 

П/1102-06 
Изградња капеле у Великом 
Гају 6.120.000,00   6.120.000,00 Општинска управа 

 

     
1102-0002 

Одржавање јавних зелених 
површина 12.500.000,00   12.500.000,00 

ЈП „Полет“ 
Пландиште 

1102-0003 
Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене 3.000.000,00   3.000.000,00 

ЈП „Полет“ 
Пландиште 

1102-0006 
Одржавање гробаља и 
погребне услге 2.000.000,00   2.000.000,00 

ЈП „Полет“ 
Пландиште 

1102-0008 Управљање и снабдевање 
водом за пиће 700.000,00   700.000,00 

ЈП „Полет“ 
Пландиште 

П/11027-07 

Извођење израде, 
опремања и повезивање 
истр.експлоатационог 
бунара место Купиник 6.120.000,00   6.120.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 2 118.398.000,00   118.398.000,00   

3 1501 
Програм 3. Локални 
економски развој 
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1501-0001 

Унапређење 
привредног 
инвестиционог 
амбијента 2.100.000,00   2.100.000,00 Општинска управа 

1501-0002 
Мере активне 
политике 
запошљавања 2.000.000,00   2.000.000,00 Општинска управа 

1501-0003 
Подршка економском 
развоју и промоцији 
предузетништва 400.000,00   400.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 3 4.500.000,00   4.500.000,00   

4 

1502 Програм 4. Развој 
туризма 

      

  

1502-0001 
Управљање развојем 
туризма 500.000,00   500.000,00 Општинска управа 

1502-0002 
Промоција туристичке 
понуде 600.000,00   600.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 4 1.100.000,00   1.100.000,00   

5 

0101 
Програм 5. Развој 
пољопривреде 

      

  

0101-0001 

Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике у локалној 
заједници 23.800.000,00   23.800.000,00 Општинска управа 

0101-0002 Мере подршке 
руралном развоју 1.000.000,00   1.000.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 5 24.800.000,00   24.800.000,00   

6 

0401 Програм 6. Заштита 
животне средине 

      

  

0401-0001 
Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности 2.250.000,00 

  

      2.250.000,00 Општинска управа 

0401-0001 Управљање заштитом 
животне средине и 
природних вредности      1.000.000,00 

 

1.000.000,00 
ЈП „Полет“ 
Пландиште 

0401-0004 Управљање отпадним 
водама 2.500.000,00 

  

2.500.000,00 
ЈП „Полет“ 
Пландиште 

0401-0005 Управљање 
комуналним отпадом 1.500.000,00 

  

1.500.000,00 
ЈП „Полет“ 
Пландиште 

0401-0006 Управљање осталим 
врстама отпада 580.000,00 

  

580.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 6 7.830.000,00   7.830.000,00   
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7 

0701 Програм 7. Путна 
инфраструктура 

      

  

0701-0001 
Управљање 

1.500.000,00 

  

1.500.000,00 Општинска управа саобраћајем   

0701-0002 
Одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре 6.300.000,00 

  

6.300.000,00 Општинска управа   

П/0701-01 

Санација паркинга и 
пешачких стаза иза 
цркве и између зграда 
у улици В.Путника у 
Пландишту 6.430.000,00   6.430.000,00 Општинска управа 

П/0701-02 

Санација коловоза у 
улици Војвођанска од 
улице Хајдук Вељкове 
до канала у 
Пландишту  4.580.000,00   4.580.000,00 Општинска управа 

П/0701-03 

Реконструкција 
саобраћајнице у ул. 
Војводе Путника од ул. 
Хајдук Вељка до 
железничке станице   у 
Пландишту - I фаза од 
ул. Хајдук Вељка до 
ул. Синђелићева 2.350.000,00   2.350.000,00 Општинска управа 

П/0701-04 

Реконструкција 
саобраћајнице у 
ул.В.Путника од 
ул.Карађорђева до 
поште у Пландишту -  I 
фаза од ул. 
Карађорђева до ул. 
Обилићеве 2.350.000,00   2.350.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 7 23.510.000,00   23.510.000,00   

8 

2001 

Програм 8.       

  

Предшколско   

васпитање   

2001-0001 
Функционисање 
предшколских 
установа 43.898.000,00 5.050.000,00 48.948.200,00 Директор установе 

П/2001-01 

Програм унапређења 
предшк.установа у 
карпатском басену ( 
адаптација и 
опремање ПУ у 
Јерменовцима) 2.560.000,00   2.560.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 8 46.458.000,00 5.050.000,00    51.508.000,00   

9 

2002 Програм 9. Основно 
образовање 

      

  

2002-0001 
Функционисање 
основних школа 41.913.000,00   41.913.000,00 Директор установе 
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П/2002-01 
Санација Основне 
школе Д.Обрадовић, 
одељење Маргита 1.500.000,00   1.500.000,00 Општинска управа 

П/2002-02 
Санација Основне. 
школе Д.Обрадовић, 
одељење В.Гај 1.100.000,00   1.100.000,00 Општинска управа 

П/2002-03 
Постављање видео 
надзора у ОШ Ј.Ј.Змај 
у Хајдучици 700.000,00   700.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 9 45.213.000,00   45.213.000,00   

  2003 Програм 10. Средње 
образовање 

      

  

10 2003-0001 Функционисање 
средњих школа 12.600.000,00   12.600.000,00 Општинска управа 

  УКУПНО Програм 10 12.600.000,00   12.600.000,00   

  901 
Програм 11. 
Социјална и дечја 
заштита 

      

  

  0901-0001 Социјалне помоћи 2.500.000,00   2.500.000,00 Општинска управа 

  П/0901-01 Новог.и Божићни 
пакетићи 400.000,00   400.000,00 Општинска управа 

  0901-0002           

  П/0901-02 

Радови на 
реконструкцији објекта 
за душ.оболела лица 
1. октобар С.Лец и 
стр.надзор 1.500.000,00   1.500.000,00 Општинска управа 

  П/0901-03 
Стамбено 
збрињавање 
избегличких породица 4.410.000,00   4.410.000,00 Општинска управа 

11 0901-0003 
Дневне услуге у 
заједници 900.000,00   900.000,00 Општинска управа 

  0901-0003 
Саветодавно-
терапијске и соц.-
едукат.услуге 5.600.000,00   5.600.000,00 Општинска управа 

  П/0901-04 Заједно за инклузивну 
заједницу 1.530.000,00   1.530.000,00 Општинска управа 

  0901-0005 
Подршка реализацији 
програма Црвеног 
крста 3.000.000,00   3.000.000,00 Општинска управа 

  0901-0006 Подршка деци и 
породицама са децом 3.700.000,00   3.700.000,00 Општинска управа 

  0901-0008  Подршка  особама са 
инвалидитетом         

  П/0901-05 

ИПА пројекат локална 
подршка самосталном 
животу особа са 
инвалид. 2.000.000,00   2.000.000,00 Општинска управа 

  0901-0001 Социјалне помоћи 11.700.000,00   11.700.000,00 Општинска управа 
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  УКУПНО Програм 11 37.240.000,00   37.240.000,00   

12 

1801 
Програм 12. 
Примарна 
здравствена заштита 

      

  

1801-0001 
Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите 15.788.000,00   15.788.000,00 Директор установе 

П/1801-01 

Радови на 
реконструкцији објекта 
Дома здравља из 
Пландишта 1.октобар 7.052.995,00   7.052.995,00 Општинска управа 

П/1801-02 
Опремање Дома 
здравља „1. Октобар“ 
набавке опреме 2.412.270,00 

 
2.412.270,00 Општинска управа 

1801-0002 Мртвозорство 250.000,00   250.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 12 25.503.265,00   25.503.265,00   

13 

1201 Програм 13. Развој 
културе 

      

  

1201-0001 
Функционисање 
локалних установа 
културе 12.090.750,00   12.090.750,00 Директор установе 

П/1201-01 Санација Дома 
културе у В.Греди 500.000,00   500.000,00 Општинска управа 

П/1201-02 

Адаптација објекта 
трговине у Дому 
културе у Милетићеву 
и стр.надзор 3.498.287,63   3.498.287,63 Општинска управа 

1201-0002 

Јачање културне 
продукције и 
уметничког 
стваралаштва 3.494.000,00   3.494.000,00 Директор установе 

1201-0003 

Унапређење система 
очувања и 
представљања 
културно-историјског 
наслеђа 4.300.000,00   4.300.000,00 Општинска управа 

1201-0004 

Остваривање и 
унапређње јавног 
интереса у области 
јавног информисања 5.000.000,00   5.000.000,00 Општинска управа 

1201-0005 

Унапређење јавног 
информисања на 
језицима националних 
мањина 300.000,00   300.000,00 Општинска управа 

1201-0006 

Унапређење јавног 
информисања 
особама са 
инвалидитетом 100.000,00   100.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 13 29.283.038,00   29.283.038,00   

14 1301 Програм 14. Развој 
спорта и омладине 
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1301-0001 

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима 8.200.000,00   8.200.000,00 Општинска управа 

1301-0005 Спровођење 
омладинске политике 4.430.000,00   4.430.000,00 Општинска управа 

П/1301-01 Вуковци 100.000,00   100.000,00 Општинска управа 

П/1301-02 Дар за првака 500.000,00   500.000,00 Општинска управа 

УКУПНО Програм 14 13.230.000,00   13.230.000,00   

15 

602 Програм 15. Локална 
самоуправа 

      

  

0602-0001 
Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина 114.801.650,00   114,801,650,00 Општинска управа 

0602-0002 Месне заједнице 11.195.500,00   11.195.500,00 Председник МЗ 

0602-0003 
Сервисирање јавног 
дуга 590.000,00   590.000,00 Општинска управа 

0602-0007 
Функционисање 
нациналних савета 
националних мањина 360.000,00   360.000,00 Општинска управа 

0602-0009 
Текућа буџетска 
резерва 

7.838.730,00 
  7.838.730,00 

Општинско веће 

0602-0014 Ванредне ситуације 700.000,00   700.000,00 Председник  

0602-0010 
Стална буџетска 
резерва 2.700.000,00   2.700.000,00 

Општинско веће 

УКУПНО Програм 15 138.185.880,00   138.185.880,00   

16 

2101 
Програм 16.         

Политички систем 
лок.самоуправе 

  

  

2101-0001 Функционисање 
скупштине 8.086.295,00 

  

8.086.295,00 

Скупштина 
општина 
Пландиште   

2101-0002 Функционисање 
извршних органа 11.349.250,00 

  
 

Општинско 
веће/Председник 
општине         11.349.250,00 

УКУПНО Програм 16 19.435.545,00   19,435,545,00   

У К У П Н О 553.926.928,00 5.050.000,00  558.976.928,00   

       
У К У П Н О број програмских активности, програма, 

циљева индикатора учинка 
Програма 16 

Програмске 
активности 

51 
Пројекти 26 

Циљеви 105 и 
индикатора 151 

 
              Из табеларног прегледа се може закључити да је у оквиру 16 програма планирано 51 програмска 

активност и 26 пројеката корисника буџетских средстава у 2018. години, такође 16 програма са 105 
постављеним циљем и 151 постављеним индикатором учинка. 
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               У следећем табеларном прегледу приказани су циљеви и индикатори за 2018. годину. 

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА 2018 

Шифра 

Назив ЦИЉ Индикатор 

Надлежан 

Програм 

Програмска орган/особа 

активност/   

Пројекат   

1 2 3 4 5 6 

1 1101 
Програм 1. Урбанизам 

и просторно 
планирање 

Просторни развој у 
складу са плановима 

Проценат 
покривености 

територије 
урбанистичком 

планском 
документацијом 

ОУ 

1101 1101-0001 
Просторно и 
урбанистичко 
планирање 

Повећање 
покривености 

територије планском 
и урбанистичком 
документацијом 

Усвојен просторни 
план општине 

ОУ 

1102 1101-0002 
Спровођење 

урбанистичких и 
просторних планова 

Ефикасан процес 
озакоњења 

Укупан број 
озакоњених објеката у 

години 
ОУ 

2 1102 Комунална делатност 

Повећање 
покривености 

насеља и територије 
рационалним јавним 

осветљењем 

Дужина улица и 
саобраћајница које су 

кокривене јавним 
осветљењему односу 

на дужину улица и 
саобраћајница 

  

Укупна количина 
потрошене 

електричне енергије 
(годишње) 

ОУ 

Повећање 
покривености 

територије 
комуналним 

делатностима 
одржавања јавних 
зелених површина, 
одржавања чистоће 
на површинама јавне 
намене и зоохигјена 

Број м2 територије 
покривености услугом 
зоохигијене у односу 

на укупан број м2 
територије 

ОУ 

1102 1102-0001 
Управљање/одржавањ 
е јавним осветљењем 

Адекватно 
управљање јавним 

осветљењем 

Укупан број 
интервенција, по 

поднетим 
иницијативама 

грађана за замену 
светиљки када 

престану да раде 

ОУ 
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Укупан број замена 
светиљки, након 

пуцања лампи ( на 
годишњем нивоу) 

ОУ 

Ефикасно и 
рационално 

спровођење јавне 
расвете и 

минималан 
негативан утицај на 
животну средину 

Укупан број светиљки 
које су замењене 

савременим 

ОУ Удео енергетских 
ефикасних сијалица у 

укупном броју 
сијалица јавног 

осветљења 

1102-0002 
Одржавање јавних 
зелених површина 

Максимлана  
могућност 

покривеност насеља 
и територије 

услугама одржавања 
зеленила 

Број м2 јавних 
зелених површина 

ОУ 

1102-0002 
Одржавање јавних 
зелених површина 

Максимлана  
могућност 

покривеност насеља 
и територије 

услугама одржавања 
зеленила 

Број м2 јавних 
зелених површина 

ЈП 

1102-0003 
Одржавање чистоће 
на површинма јавне 

намене 

Максимлана  
могућност 

покривеност насеља 
и територије 

услугама одржавања 
чистоће најавним 

површинама 

Степен покривености 
територије услугама 
одржавања чистоће 

ЈП 

П/1102-01 

 
Пројекат јавно 

приватно партнерство 
Реконструкција и 
модернизација и 
одржавање јавне 

расвете у насељеним 
местима општине 

Пландиште са ЛЕД 
технологијом 

 
 

Смањење потрошње 
енергије у систему 

јавног осветљења и 
смањење трошкова 
буџетских средстава 

за ове намене 

Замена 1800  
сијалица у насељеним 

местима са ЛЕД 
сијалицама 

ОУ 

П/1102-02 

Паметне урбане 
услуге путен 
униформних 

стандардаа квалитета 
јавне инфратруктуре 
за већу енергетску 

ефикасност 

Смањење потрошње 
енергије у систему 

јавног осветљења и 
смањење трошкова 
буџетских средстава 

за ове намене 

Замена 360  сијалица 
у насељеним местима 

са ЛЕД сијалицама 
ОУ 
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1102-0004 Зоохигјена 

Унапређење 
заштите од заразних 
и других болести које 
преносе животиње 

Висина накнаде штете 
за уједе паса и мачака 

луталица 
ОУ 

Третиране површине 
за сузбијање глодара 

и инсеката 

1102-0006 
Одржавање гробаља и 

погребне услуге 

Адекватан квалитете 
пружених услига 
одрж. Гробаља 

Број интервенција на у 
односу на укупан број 
поднетих иницијатива 
грађана за чишћење и 
одржавање гробаља 

ЈП 

1102-0008 
Управљање и 

снабдевање водом за 
пиће 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
водоснбдевања 

Број кварова по км 
водоводне мреже 

ЈП 

П/1102-03 
Изградња капеле у 

Барицама 

Обезбеђење услова 
за задовољење 

комуналних потреба 
грађана 

Изграђена капела ОУ 

П/1102-04 
Изградња капеле у 

Милетићеву 

Обезбеђење услова 
за задовољење 

комуналних потреба 
грађана 

Изграђена капела ОУ 

П/1102-05 
Изградња капеле у 

Маргити 

Обезбеђење услова 
за задовољење 

комуналних потреба 
грађана 

Изграђена капела ОУ 

П/1102-06 
Изградња капеле у 

Великом Гају 

Обезбеђење услова 
за задовољење 

комуналних потреба 
грађана 

Изграђена капела ОУ 

П/1102-07 

Извођење израде, 
опремање и 
повезивање 

експлоатационог 
бунара у Купинику 

Побољшање 
снабдевања водом 
свих корисника за 
насељено место 

Истражно 
експлоатационог 

бунар 
ОУ 

Изградња бунарска 
кућица 

ОУ 

Извештај о анализи 
воде 

ОУ 

3 1501 
Програм 3. Локални 

економски развој 

Повећање 
запослености на 

територији општине  

Број становника 
општине који су 

запослени на новим 
радним местима, а 
налазили су се на 
евиденцији НСЗ 

Орган управе 

1501 1501-0001 

Унапређење 
привредног 

инвестиционог 
амбијента 

Унапређење адм. 
процедура и развој 

адекаватних сервиса 
и услуга за пружање 

подрш.постојећој 
привреди 

Број пројеката за 
унапређење 

инвестиционог 
амбијента на 1000 

становника 

ОУ 
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Мере активне 

политике 
запошљавања 

Повећање броја 
запослених кроз 

мере активне 
политике 

запошљавања 

Број новозапослених 
кроз реализацију мере 

активне политике 
запошљавања 

  

1501-0002 ОУ 

1501-0003 
Подршка економском 
развоју и промоцији 

предузетништва 

Подстицај општине 
за развој 

предузтеништва 

Број подржаних 
извозних 

оријентисаних малих 
и средњих предузећа  

и предузетника 

 

 

Број подржаних 
пројеката који 
промовишу 

предузетништво 
 

4 1502 
Програм 4. Развој 

туризма 
Повећани приходи 

од туризма 
Пораст прихода од 
боравишне таксе 

ОУ 

1502 

1502-0001 
Управљање развојем 

туризма 

Повећање квалитета 
туристичке понуде и 

услуга 

Број уређених и на 
адекватан начин 

обележених 
(туристичка 

сигнализација) 
туристичких 
локалитета у 

граду/општини 

ОУ 

Проценат реализације 
програма развоја 

туризма 
града/општине у 

односу на годишњи 
план 

1502-0002 
Промоција туристичке 

понуде 

Адекватна промоција 
туристичке понуде 
града/општине на 

циљаним 
тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу 

туристичку понуду 
града/општине у 
земљи на којима 

учествује ТО 
града/општине 

Број дистрибуираног 
пропагандног 
материјала 

Број одржаних 
промотивних акција са 

партнерским 
организацијама 
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5 0101 
Програм 5. Развој 

пољопривреде 

Раст производње и 
стабилност дохотка 

произвођача 

Коришћење 
пољопривредних 

површина у односу на 
укупне 

пољопривредне 
површине у државном 

власништву 

ОУ 

0101 

0101-0001 

Подршка за 
спровођење 

пољопривредне 
политике у локалној 

заједници 

Ефикасно 
управљање 

пољопривредним 
земљиштем у 

државној својини 

Број 
новорегистрованих 
пољопривредних 
газдинстава на 

годишњем нивоу 

ОУ 

Проценат коришћења 
пољопривредног 

земљишта 
обухваћених 
годишњим 

програмому односу на 
укупне расположиве 

пољопривредне 
површине 

Стварање услова за 
развој и унапређење 

пољопривредне 
производње 

Број едукација 
намењених 

пољопривредним 
прозвођачима на 

територији општине 

Број учесника 
едукације 

0101-0002 
Мере подршке 

руралном развоју 
Унапређење 

руралног развоја 

Број регистрованих 
пољ.газдинстава који 
су корисници мера 
руралног развоја у 

односу на укупан број 
пољ.газдинстава 

ОУ 

6 0401 
Програм 6. Заштита 

животне средине 

Унапређење 
квалитета 

елемената животне 
средиине 

Број дана у току 
године с 

прекорачењем 
граничних вредности 
квалитета ваздуха 

ОУ 

Унапређење 
управљањеа 
комуналним и 

осталим отпадом 

Проценат 
становништва 

покривеног услугом 
прикупљања 

комунланог отпада 

ОУ 
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0401 

0401-0001 
Управљање заштитом 

животне средине 

Испуњење обавеза у 
складу са законима у 

домену постојања 
стратешких и 
оперативних 

планова 

Усвојен програм 
заштите животне 

средине са акционим 
планом 

ОУ 

0401-0006 
Управљањем осталим 

врстама отпада 

Одрживо 
управљање осталим 

врстама отпада 

Количина 
прикупљеног осталог 

отпада 
ОУ 

0401-0004 
Управљање отпадним 

водама 

Максимална могућа 
покривеност 
корисника и 

територије услугама 
уклањања отпадних 

вода 

Проценат 
покривености 

територије услугама 
прикупљања и 

одвођења отпаних 
вода 

ЈП 

0401-0005 
Управљање 

комуналним отпадом 

Спровођење 
редовних мерења на 
територији општине 
и испуњење обавеза 
у складу са Законом 

Број спроведених 
мерења количина 

комуналног отпада у 
складу са Законом о 
управљању отпадом 

ЈП 

7 0701 

Програм 7. 
Организација 
саобраћаја и 
саобраћајна 

инфраструктура 

Повећање 
безбедности 
учесника у 

саобраћају и 
смањење броја 
саобраћајних 

незгода 

Број саобраћајних 
незгода/инцидената 

ОУ 

Број смртних незгода 

Број повређених људи 

Повећање 
одрживости и 
доступности 
транспорта 

Удео улагања у 
инфраструктуру 

намењену пешацима 
у односу на сва 

улагања у саобраћај 

Развијеност 
инфраструктуре у 

контексту доприноса 
социо- економском 

развоју 

Дужина изграђених 
саобраћајница које су 

у надлежности 
града/општине (у км) 

0701 0701-0001 
Управљање 
саобраћајем 

Испуњење обавеза у 
складу са законима у 

домену постојања 
стратешких и 
оперативних 

планова 

Проценат извршења 
Програма савета 

безбедности  

ОУ 

Унапређење 
безбедности 

саобраћаја, кроз 
едукације 

образовања 

Број деце која 
учествују у 

такмичењима 
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0701-0002 
Одржавање 
саобраћајне 

инфраструктуре 

Одржавање 
квалитета путне 

мреже кроз 
реконструкцију и 

редовно одржавање 
асфалтног 
покривача 

Проценат санираних 
путева, од укупне 

дужине путне мреже, 
која захтева санацију 
или реконструкцију 

Број километара 
санираних или 

реконструисаних 
путева 

  

П/0701-01 

Санација паркинга и 
пешачких стаза иза 

цркве и између зграда 
у улици В.Путника у 

Пландишту 

Побољшање услова 
живота грађана 

Површина санираног 
паркинга у 375 м2 

ОУ 

  
Унапређење и 

изгрдња недостајеће 
инфраструктуре 

Дужина саниране 
стазе у 188м2 

  П/0701-02 

Санација коловоза у 
улици Војвођанска од 
улице Хајдук Вељкове 

до канала у 
Пландишту  

Побољшање услова, 
као и безбедност 

саобраћаја 

Саниране коловозне 
конструкције у 0.39 км 

ОУ 

  П/0701-03 

Реконструкција 
саобраћајнице у ул. 

Војводе Путника од ул. 
Хајдук Вељка до 

железничке станице   у 
Пландишту - I фаза од 
ул. Хајдук Вељка до 

ул. Синђелићева 

Побољшање услова, 
као и безбедност 

саобраћаја 

Саниране коловозне 
конструкције у 0.517 

км 
ОУ 

  П/0701-04 

Реконструкција 
саобраћајнице у ул. 

Војводе Путника од ул. 
Карађорђева до поште 
у Пландишту - I фаза 

од ул. Карађорђева до 
ул. Обилићева 

Побољшање услова, 
као и безбедност 

саобраћаја 

Саниране коловозне 
конструкције у 0.34 км 

ОУ 

8 2001 

Програм 8. 
Предшколско 
васпитање и 
образовање 

Повећање обухвата 
деце уобухваћених 

предшколским 
васпитањем и 
ибразовањем 

Број деце која су 
обухваћена 

предшколским 
васпитањен и 
образовањем 

(Јаслена група, 
предшколска и ППП) 

Предшколска 

Унапређен 
доступности 

предшколског 
васпитања за децу 
из осетљивих група 

Проценат деце са 
додатним образовним 
потребама у односу 
на укупан број деце 
Број објеката који су 

прилагодили простор 
за децу са 

инвалидитетом 
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2001 

2001-0001 

Функционисање и 
остваривање 
предшколског 
васпитања и 
образовања 

Обезбеђени 
прописани адекватни 
услови за васпитно- 
образовни рад са 
децом, уз повећан 

обухват 

Просечан/ број деце у 
групи (јасле, 

предшколски,ппп) у 
односу на групу 

Просечан број деце по 
васпитачици (јасле, 

предшколски, 
припремни 

предшколски програм) 
Проценат /број деце 
ослобођене плаћања 
(јасле, предшколски, 

припремни 
предшколски програм) 

Предшколска 
установа 

Унапређење 
квалитета 

предшколског 
образовања и 

васпитања 

Број запослених који је 
добио најмање 24 
бода за стручно 

усавршавање кроз 
учешће на 

семинарима на 
годишњем нивоу  

Број објеката у којима 
су извршена 

инвестициона 
улагања у односу на 
укупан број објеката 

П/2001-01 

Програм унапређења 
предшк.установа у 
карпатском басену 

 (адаптација и 
опремање ПУ у 
Јерменовцима) 

Побољшање услова 
функционисања 

предшколске 
установе 

Повећан број уписане 
деце након 

реконструкције 
ОУ 

9 2002 
Програм 9. Основно 

образовање и 
васпитање 

Потпуни обухват 
основним 

образовањем и 
васпитањем 

Број деце која су 
обухваћена основним 

образовање 
(разврстано према 

полу) 

Основне школе Стопа прекида 
основног образовања 

(разложено према 
полу, етничкој 

припадности, типу 
насеља) 
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Унапређење 
доступноси основног  
образовања деци из 

осетљивих група 

Проценат деце који се 
школују уредовним ос. 

школама на основу 
инд.основног плана у 
односу на укупан број 

деце 

Број објекатата који су 
прилагодили простор 

за децу са 
инвалидитетом у 

односу на укупан број 
објеката ос.школа 

Унапређење 
квалитета основног 

образовања 

Просечан број поена 
на матурском испиту 

Проценат ученика кој 
је учествовао на 

републичком 
такмичењу 

2002 2002-0001 
Функционисање 
основних школа 

Обезбеђени 
прописани услови за 

образовни рад са 
децом у основним 

школама 

Просечан број 
ученика по одељењу 

Основне школе 

Проценат школа у 
копјима је надлежна 

инспекција 
констатовала 

неиспуњене основним 
критеријума 

Унапређење 
квалитета 

образовања и 
васпитања услова у 
основним школама 

Број ученика који 
похађају ваннаставне 
активности/у односу 

на укупан број ученика  

Број запослених који је 
добио најмање 24 
бода за стручно 

усавршавање кроз 
учешће на 

семинарима на 
годишњем нивоу 

Број талентоване 
деце подржане од 

стране града/општине 
у односу на укупан 

број деце у школама 
(вуковци) 
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Повећање 
досутпности и 

приступачности 
основног 

образовања деце 

Број ученика који 
припадају осетљивој 
групи по мишљењу 
ИРК (обезбеђена 

бесплатна исхрана и 
смештај) 

 Проценат у буџету за 
децу са посебним 

потребама, којима је 
обезбеђен бесплатан 
школски превоз - ИРК 

  П/2002-01 
Санација Основне 

школе Д.Обрадовић, 
одељење Маргита 

Побољшање услова 
рада у школи 

582 м2 адаптираног 
простора 

ОУ 

  П/2002-02 
Санација Основне 

школе Д.Обрадовић, 
одељење Велики Гај 

Побољшање услова 
рада у школи 

390 м2 адаптираног 
простора 

ОУ 

  П/2002-03 
Постављање видео 

надзора у ОШ Ј.Ј.Змај 
у Хајдучици 

Побољшање 
обезбеђења ученика 

и запослених у 
школи 

Уградња видео 
надзора са опремом 

ОУ 

10 

2003 
Програм 10. Средње 

образовање и 
васпитање 

Унапређење 
доступности средњег 

образовања 

Број деце којима се 
регресирају путни 

трошкови у средњем 
образовању ОУ 

Број студената којима 
се регресирају путни 

трошкови  

2003-001 
Функцинисање 
средњих школа 

Унапређење 
доступности средњег 

образовања 

Број деце којима се 
регресирају путни 

трошкови у средњем 
образовању  ОУ 

Број деце уписаних у 
домовима и 
интернатима 

11 0901 
Програм 11. Социјална 

и дечја заштита 

Повећање 
доступности права и 

услуга социјалне 
заштите 

Проценат корисника 
мера и услуга 

социјалне и дечије 
заштите који се 
финансирају из 

буџета општине у 
односу на број 

становника 

ОУ, ЦЗСР, ЦК 
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Проценат/број 
корисника 

финансијске подршке 
и подршке у натури у 
односу на укупан број 

социјалне и дечије 
заштите 

0901 

0901-0001 Социјалне помоћи 
Унапређење 

заштите сиромашних 

Проценат/ број 
грађана који добијају 
новчане накнаде и 
помоћ у натури у 

складу са Одлуком о 
социјалној заштити у 
односу на укупан број 

грађана 
ЦЗСР, ОУ 

Број корисника 
једнократне новчане 
помоћи у односу на 

број грађана 

П/0901-01 
Новогодишњи и 

Божићни пакетићи 

Унапређење 
квалитета животе 
деце из система 

соц.заштите и деце 
са сметњама у 

развоји 

број деце - 75 ОУ 

П/0901-02 

Радови на 
реконструкцији објекта 
за душ.оболела лица 

1.октобар С.Лец и 
стр.надзор 

Побољшање услова 
и пружање 
квалитетне 

здрствене заштите 

709,10 м2 
адаптираног простора 

ОУ 

П/0901-03 
Стамбено 

збрињавање 
избегличких породица 

Стварање и 
побољшање услова 

становања 
избегличких 
породица 

Куповина 3 куће са 
окућницом  

ОУ 

0901-0003 
Дневне услуге у 

заједници 

Подстицај развоја 
разноврсних и 

социјалних и других 
услуга у заједници 

Број удружења ОУ 

0901-0003 
Дневне услуге у 

заједници 

Унапређење 
доступности и 
ефикасности 

дневних услуга у 
заједници за стара 

лица 

Запошљавање 8 
геронтодомаћица и 1 

стручно лице 
ОУ 
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П/0901-04 
Заједно за инклузивну 

заједницу 

Укључивање 
заједнице за 

повећање социјалне, 
образовне и 

културне инклузије 
деце из угрожених 

група у пограничном 
подручју Жупаније 

Тимиш и Јужни 
Банат 

75 наставника и 500 
деце од којих 250 из 
угрожених група ће 
имати користи од 

инклузивних 
психосоцијално-

образовних и 
културних активности 

ОУ 

0901-0005 Црвени крст 

Социјално 
деловање- 

олакшавање људске 
патње пружањем 

неопходне ургентне 
помоћи лицима у 

невољи, развијањем 
солидарности медђу 

људимљ, 
организовњем 

различитих облика 
помоћи 

Број акција 
прикупљања 

различитих врста 
помоћи 

Црвени крст Број дистрибуираних 
пакета хране, за 

социјално угрожено 
становништво 

Број волонтера 

0901-0006 
Подршка деци и 

породици са децом 

Унапређење 
популационе 

политике 

Број мера 
материјалне подршке 

намењен мерама 
локалне популационе 

политике (нпр. 
подршка материнству, 

подршка 
породиљама, накнада 
за новорођену децу) 

ОУ 

П/0901-05 

ИПА пројекат локална 
подршка самосталном 

животу особа са 
инвалидитетом 

Унапређење 
положаја особа са 
инвалидитетом у 

општини Пландиште 

Ангажовање 10 
соц.домаћина 

ЦЗСР, ОУ 
Ангажовање 10 
соц.домаћица 

12 1801 
Програм 12. Примарна 
и здраствена заштита 

Унапређење 
здравља 

становништва 

Покривеност 
становништва 

примарном 
здравственом 

заштитом 

ОУ , ДЗ 
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Стандардизоване 
стопе смртности 

водећих хроничних 
незаразних болести: 

кардио и 
цереброваскуларних 

болести (инфаркт 
инсулт мождани- 
дијабет-малигна 

обољења- 

остало 

1801 

П/1801-01 

Радови на 
реконструкцији објекта 

Дома здравља из 
Пландишта 1.октобар 

Побољшање услова 
за рад особља и 

лечење пацијената, 
односно пружања 

квалитетне 
здраствене заштите 

1922,08 м2 
адаптираног простора 

ОУ 

1801-0001 
Функционисање 

установа примарне 
здравствене заштите 

Унапређње 
квалитета примарне 

ЗЗ-превенција и 
интегрисане услуге 

Број обраћања 
саветнику за заштиту 

права пацијената 

ОУ, Дом здрвља 

Проценат рализације 
планова инвестирања 

у објектеи опрему 
установа ЗЗ 

Број здравствених 
радника /лекара 
финансираних из 
буџета општине 

1801-0002 Мртвозорство   
 

13 1202 
Програм 13. Развој 

културе 
Подстицање развоја 

културе 

Број грађана у 
граду/општини у 

односу на укупан број 
установа културе 

Установе културе 
Укупан број 

посетилаца на свим 
културним догађајима 

који су одржани 

Укупан број удружења 
грађана из области 

културе 
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Остваривање јавног 
интерса из области 

информисања 

Укупан број сати 
произведених и 
емитованих ТВ и 

радио садржаја који 
доприносе остварењу 

општег интереса 

ОУ 

1201 

1201-0001 
Функционисање 

локалних установа 
културе 

Обезбеђење 
редовног 

функционисања 
установа културе 

Број запослених у 
установи културе у 

односу на укупан број 
запослених у ЈЛС 

Установе 

културе 

1201-0002 

Јачање културне 
продукције и 
уметничког 

стваралаштва 

Повећање учешћа 
грађана у културној 

продукцији и 
уметничком 

стваралаштву 

Број грађана/ чланова 
који су учествовали у 

програмима 

Установе 

културе 

Унапређење 
разноврсности 

културне понуде 

Број програма и 
пројеката подржаних 
од од стране општине 

за културу 

ОУ 

1201-0003 

Унапређење система 
очувања и 

представљања 
културно-историјског 

наслеђа 

Унапређење 
очувања културно-
сторијског наслеђа 

Број програма и 
пројеката подржаних  
од стране општине за 

верске заједнице 

ОУ 

1201-0004 

Остваривање и 
унапређивање јавног 
интереса у области 

јавног информисања 

Повећана понуда 
квалитетних 

медијских садржаја 
из области 

друштвеног живота 
локалне заједнице 

Број програма 
подржаних на 

конкурсима јавног 
информисања 

ОУ 

  1201-0005 

Унапређење јавног 
информисања на 

језицима националних 
мањина 

Унапређење права 
националних 
мањина за 

информисање на 
сопственом језику 

Број медијских 
садржаја подржаних 
на конкурсима јавног 

информисања 

ОУ 

  1201-0006 
Унапређење јавног 

информисања особа 
са инвалидитетом 

Унапређење права 
особа са 

инвалидитетом за 
информисање на 
сопственом језику 

Број програма 
подржаних на 

конкурсима јавног 
информисања 

ОУ 

  П/1201-01 
Санација Дома 

културе у В.Греди 

Оживљавање 
друштвеног живота у 
сеоским срединама 

1134 м2 адаптираног 
простора ОУ 

Број корисника 600 
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П/1201-02 
Адаптација објекта 

трговине у Дому 
културе у Милетићеву  

Побољшање услова 
квалитета и 

безбедности живота 
мештана у 

насељеном месту 
Милетићево  

Број корисника 
простора Дома 

културе 150 
ОУ 

14 1301 
Програм 14. Развој 
спорта и омладине 

Обезбеђивање 
услова за бављење 

спортом свих 
грађана и грађанки 

општине 

Број чланова 
спортских 

организација и 
удржења  

Број спортских 
организација преко 

којих се отварује јавни 
интерес у области 

спорта 
 Број спроведених 
акција, програма и 

пројеката, који 
подржавају активно и 

рекреативно 
бављење спортом 

ОУ 

Активно партнерство 
субјеката 

омладинске 
политике у развоју 

омладинске 
политике у 

спровођењу 
омладинских 

активности,као и у 
развоју  

Број институција и 
организација са којима 

је остварено 
партнерство путем 

споразума о сарадњи 

Регистрован број 
волонтора 

1301 

1301-0001 

Подршка локалним 
спортским 

организацијама, 
удружењима и 

савезима 

Обезбеђивање 
услова за рад и 

унапређење 
капацитета 
спортских 

организација преко 
којих се остварује 
јавни интерес у 

области спорта у 
граду/општини 

Број годишњих 
програма спортских 

организација 
финансираних од 

стране града/општине 
ОУ 

1301-0005 
Спровођење 

омладинске политике 

Подршка активности 
укључивања младих 

у различите 
друштвене 
активности 

Број младих 
корисника услуга 

омладинске политике 
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П/1301-01 Вуковци 

Награђивање 
најбољих ученика 

основног 
образовања и 
подстицај за 

наставак школовања 

Број ученика 15 

П/1301-02 Дар за првака 
Награда за ђака 

првака и подстицај 
за школовање 

Број првака 66 

15 0602 
Програм 15. Опште 

услуге локлне 
самоупарве 

Одрживо управно и 
финансијско 

функционисање 
града/општине у 

складу 
надлежностима и 

пословима локалне 
самоуправе 

Суфицит или 
дефицит локалног 

буџета 

ОУ и МЗ 

Однос броја 
запослених у 

граду/општини и 
законом утврђених 
максимума броја 

запослених 

Број остварених 
услуга 

градске/општинске 
управе (укупан број 
предмета који су у 
току, број решења, 
дозвола, потврда и 
других докумената 

издатих физичким и 
правним лицима) 

Број донетих аката 
органа и служби 
града/општине 

0602 

0602-0001 
Функционисање 

локалне самоуправе и 
градских општина 

Функционисање 
управе 

Број решених 
предмета по 
запосленом 

ОУ 

  

Проценат решениих 
предмета у 

календарској години (у 
законском року, ван 

законског рока) 

ОУ 

Проценат 
попуњености радних 

места, која 
подразумевају 

вођење поступка 

ОУ 
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0602-0002 
Функционисање 

месних заједница 

Обезбеђено 
задовољавање 

потреба и интереса 
локалног 

становништва 
деловањем месних 

заједница 

Број 
иницијатива/предлога 

месних заједница 
према општини у вези 

са питањима од 
интереса за локално 

становништво 

Месне заједнице 

0602-0003 
Сервисирање јавног 

дуга 

Одржавање 
финансијске 
стабилности 

града/општине и 
финансирање 

капиталних 
инвестиционих 

расхода 

Учешће издатака за 
сервисирање дугова у 
текућим приходима - 

15% 

ОУ 
Удео дугорочних 

дуговања за 
финансирање 

капиталних 
инвестиционих 

расхода у укупном 
јавном дугу општине 

0602-0007 
Функционисање 

националних савета 
националних мањина 

Остваривање права 
националних 

мањина у локалној 
заједници 

Проценат 
остваривања права 

националних мањина 
који се финансирају из 

буџета општине 
ОУ 

Број реализованих 
пројеката националнх 

мањина 

0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 
    Општинксо веће  

0602-0010 
Стална буџетска 

резерва 
    Општинко веће 

0602-0014 
Упрвљање 
вандредним 
ситуацијама 

Изгрдња ефикасног 
превентивног 

система заштите и 
спасавања на 
избегавању 
последица 

елементарних и 
других непогода 

Број 
индентификованих 
објеката критичне 
инфраструктуре 

Председник 

16 2101 
Програм 16. 

Политички систем 
локалне самоуправе 

Ефикасно и 
ефективно 

функционисање 
органа политичког 
система локалне 

самоуправе 

  
СО, ОВ, Кабинет. 

Председника 

2101 2101-0001 
Функционисање 

скупштине 
Функционисање 

локалне скупштине 

Број усвојених аката 

СО 
Број седница 
Скупштине 

Број седница сталних 
радних тела 
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2101-0002 
Функционисање 
извршних органа 

Функционисање 
извршних органа 

Број донетих аката Кабинет Предс. и ОВ 

Број седница 
извршних органа  

ОВ 

 Број усвојених аката Кабинет Предс. и ОВ 

 
 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину заснована је на 
реалним пројекцијама како прихода тако и расхода и као таква предлаже се Скупштини општини да је усвоји 
како је то дато у материјалу.  

 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 400-44/2018-I                                                                                                 
Дана: 20.04.2018. године                                                                                                               
П л а н д и ш т е                                       

                                          
 
 
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК   
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                                                                 Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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39. 
 

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 83/2014 - др. закон) и члана 80. Статута Општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 
17/2012 и 3/2015), Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној дана 20.04.2018.  године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О  ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Одлуком о организацији Општинске управе општине Пландиште (у даљем тексту: Одлука) утврђује се 

надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средства за рад,  
финансирање, јавност рада и друга питања од значаја за рад и организацију Општинске управе Општине 
Пландиште (у даљем тексту: Општинска управа). 

 
Члан 2. 

 
Општинска управа је орган Општине. 
Општинска управа се образује као јединствени орган за вршење управних послова у оквиру права и 

дужности Општине, поверених послова од стране Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине и 
одређених стручних послова за потребе Скупштине Општине Пландиште (у даљем тексту: Скупштина), 
Председника општине Пландиште (у даљем тексту: Председник) и Општинског већа Општине Пландиште (у 
даљем тексту: Општинско веће). 

 
Члан 3. 

 
Општинска управа: 
 
1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина , Председник  и Општинско веће; 
2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине, Председника  и Општинског већа; 
3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, привредних друштава, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; 
4. Обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине; 
5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 
6. Доставља извештај о свом раду на извршавању послова Општине из изворне надлежности Општине и 

поверених послова Скупштини, Председнику и Општинском већу по потреби, а најмање једном годишње; 
7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће. 
 
 

Члан 4. 
 
Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута Општине, других прописа 

и одлука које регулишу надлежности Општинске управе. 
У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама грађана и правних лица, 

примењују се прописи о управном поступку. 
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Члан 5. 

 
Рад Општинске управе је доступан јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен 

Законом, Статутом и овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално. 
Општинска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује њихову личност и достојанство. 
Запослени у Општинској управи и постављена лица не могу се у обављању послова руководити својим 

политичким убеђењима нити их могу изражавати и заступати. 
У Општинској управи забрањено је оснивати политичке странке и друге политичке организације или поједине 

њихове унутрашње организационе облике. 
 

Члан 7. 
 

Општинска управа дужна је да сваком грађанину и правном лицу обезбеди једнаку правну заштиту у 
остваривању његових права, обавеза и интереса. 

 
  

II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ 
 

Члан 8. 
 

Општинска управа образује се као јединствени орган. 
 

Члан 9. 
 

У оквиру Општинске управе управе образују се организационе јединице за обављање сродних послова које 
могу бити основне, посебне и уже организационе јединице. 

Основне организационе јединице су одељења.  
Посебна организациона јединица је Кабинет Председника општине.  
Ако то природа и обим послова налажу, унутар основних организационих јединица могу се образовати уже 

организационе јединице: одсеци, службе и слично. 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 
1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

 
Члан 10. 

 
У Општинској управи се образују следеће основне унутрашње организационе јединице: 
 

1) Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 
администрацију; 

2) Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално 
стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду; 

3) Одељење за друштвене делатности и послове органа општине; 
4) Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове. 
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Члан 11. 

 
Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску 

администрацију обавља следеће послове: реализацију развојних пројеката од интереса за општину, 
представљање инвестиционих потенцијала општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција; 
израда нормативних и других акта из области локалног економског развоја; старање о укупном привредном 
развоју општине; обављање управних и стручних послове у области привреде; подстицање и старање  о 
развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих привредних грана; обављање пoслова категоризације 
туристичких објеката у складу са законом; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу 
са законом и одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним лицима 
при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; израда базе података, праћење, анализа и давање 
извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине; израду пројекције будућих 
кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о 
привлачењу нових инвеститора у општину; обављање стручних, административних, техничких и других послова 
на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине; представљање 
могућности и услова за улагање у општину; организацију и учешће општине на разним промотивним 
манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање редовних контакта са републичким и 
другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; 
представљања општине на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални 
економски развој; креирање и организацију тренинг програма у складу са потребама привреде; сарадњу са 
Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; 
успостављљања контаката са међународним организацијама и донаторима; истраживање могућности за 
финасирање развојних програма;  припремање, управљање и реализација развојних пројеката и капиталних 
инвестиција у области јавне инфраструктуре; праћење  рада јавних предузећа, друштва капитала којима је 
општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и давање мишљења 
о њиховим извештајима о раду; праћење рада јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је 
општина оснивач или суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и давање 
мишљења о њиховим извештајима о раду; припремање нацрта одлука из своје надлежности; припремање 
нацрта стратегија и програме развоја општине; израду нацрта буџета општине уз поштовање система 
јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета 
упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога 
финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и 
расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, 
поступком и динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне власти; 
анализирање предлога финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са 
упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); израда предлога решења о 
привременом финансирању; обавештавање буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама; 
припремање и утврђивање тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену квоте; 
предлагање одлуек о привременој обустави извршења буџета буџетским корисницима; разматрање предлога 
Плана извршења буџета; доношење одлуке о измени Плана извршења буџета; разматрање захтева за 
преузимање обавеза; доношење решења о одборавању преусмеравања апропријација;  припремање нацрта 
решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отварање консолидованог рачуна трезора 
за динарска и девизна средства,  подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и 
посебних наменских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лицима и других субјеката 
који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање 
начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава општине; старање о 
пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор; припремање захтева 
Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој години са 
детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне 
одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига са посебном евиднецијом 
за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; вођење помоћних књигеа; припремање 
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пројекције и праћење прилива прихода и извршења расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање 
готовином; примање, завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате; 
управљање информационим системом у области финансија; израду периодичних извештаја и завршног рачуна 
консолидованог рачуна трезора; усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и 
добављачима; припремање и извршавњеа плаћање; вршење мониторинга и евалуације финансијских планова 
по програмској методологији; управљање имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном 
простору; вршење интерних контролних поступка; обављање припремних радњи и других послова за 
спровођење прописа којима се уређује област финансирања општине;  припремање нацрта аката којим се 
утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и 
других изворних локалних прихода и припрема симулација и модела по појединим групама обвезника на основу 
предложеног нацрта; организовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме нацрта 
аката локалних изворних прихода.  

Послови јавних набавки односе се на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему 
плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим 
службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и 
подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака 
јавних набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других 
наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у 
складу са законом; објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и 
извештаја на Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и 
индиректним  корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање 
запослених који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које спроводе други 
наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим 
уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање 
извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; 
достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење 
реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који 
у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу 
са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки. 

Послови локалне пореске администрације односе се на: пријем, обраду, контролу и унос података из 
пореских пријава; доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није 
прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском 
књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу 
локалних јавних прихода; канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања 
пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације; обезбеђење наплате пореске 
обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја; 
подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској 
полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело; послове првостепеног поступка по 
изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; 
пружање правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим организационим 
јединицама локалне пореске администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне 
приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и 
технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему 
методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода; давање 
бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних 
јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са 
локалним јавним приходима и остали послови у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова 
област. 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
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Члан 12. 

 
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, 

комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду обавља послове који се 
односе на: припрему и доношење урбанистичких планова и урбанистичко техничких докумената, 
стручне послове и организацију рада Комисије за планове, издавање извода из урбанистичких 
планова; издавање информација о локацији  и локацијских услова; прибављање услова за 
пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других посебних услова од 
јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења,  неопходних за 
израду локацијских услова зависно од намене објекта; давање обавештења о намени простора и 
могућности општина по захтевима странака; оверу пројеката парцелације и препарцелације, давање 
сагласности на предлоге елабората геодетских радова за спајање парцела истог власника, давање 
сагласности на исправку граница суседних парцела, израду програма и решења о постављању 
монтажних објаката на јавним површинама, послове озакоњења објеката, израду географског 
информационог система, уређење и обезбеђење обављања послова који се односе на изградњу, 
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање улицама, 
локалним и некатегорисаним путевима, уређење начина коришћења и управљања изворима, јавним 
бунарима и чесмама, сарадњу  са стручним службама, организацијама и правним лицима из 
области урбанизма и грађевине за потребе рада органа општине и Одељења; издавање 
грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптацију и 
санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и  
одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду информација о појединим 
предметима; послове провере испуњености формалних услова за издавање грађевинске дозволе и 
да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима; да ли је идејни 
пројекат за прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим  локацијским 
условима односно планом; старање о законитом вођењу поступка издавања одобрења; припремање 
извештаја о раду; обављање и друге задатака и послова из области припреме земљишта за 
грађење; доношење решења о припремним радовима и о пробном раду; издавање дозволе за 
коришћење објеката/употребне дозволе; вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих 
употребних дозвола; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; отуђења и давања 
у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта за редовну употребу 
објекта; доношења решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском 
земљишту уз накнаду; утврђивање престанка права својине; поступак експропријације; поступке 
процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на 
животну средину; поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним 
органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; врши оцену и даје сагласност на 
извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од 
буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и 
неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и 
ревизију услова у интегрисаној дозволи; припрема програме заштите животне средине и локалне 
акционе и санационе планове; сарађује са удружењима и организацијама цивилног сектора; 
спроводи активности за јачање свести о потреби заштите животне средине; припрема годишње 
извештаје и обавештава јавност о стању животне средине; води евиденције и доставља податке 
Агенцији за заштиту животне средине и министарству; врши послове заштите и унапређења 
природних добара и обавља друге послове везане за заштиту животне средине; послове који се 
односе на праћење и унапређење функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних 
делатности; реализацију пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних комуналних 
предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду нацрта општих правних аката, одлука, 
уговора и решења који се однсе на комуналне делатности; израду појединачних правних акта у 
комунално – стамбеној области; вршење  управног надзора над радом предузећа која обављају 
послове из области комуналних делатности; обављање послова у вези са утврђивањем цена 
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комуналних производа и услуга; контролу спровођења основних начела енергетске политике; 
дефинисања стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу; регулисање и управљање 
саобраћајем на територији општине; јавни превоз на територији општине; планирање капацитета 
мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног транспорта путника; надзор над 
безбедношћу саобраћаја и такси превоза; израда планске документације у циљу организације и 
обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода, организацију цивилне заштите; 
израду услова за успостављање интегрисаног  система заштите и спасавања;  вођење управног 
поступка и доношења решења из стамбене области; припремање нацрта решења за исељење 
бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; евидентирање 
скупштина станара стамбених зграда на територији општине и издавање уверења о формирању 
скупштине станара и избору председика;  припрему предлога решења, уговора и анекса уговора о 
откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права закупа и замене станова; 
праћење извршавања уговорних обавеза по основу закупа и откупа на рате и провера законитог 
утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава надлежним органима за 
исељење бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, 
инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и учешће у принудном исељењу и 
записничкој примопредаји стамбеног простора; у Одељењу се прате и примењују закони и други 
прописи из области имовинско - правних односа у надлежности општини; спроводи поступак 
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља имовином која је у јавној 
својини и својини општине, као и непокретности које користе правни субјекти чији је оснивач 
општина. 

У одељењу се обављају и послови који се односе на: надзор над применом Закона о планирању и 
изградњи и над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми 
квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката високоградње, 
нискоградња и других објеката, као и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и 
грађење објеката на прописан начин;  праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона 
и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити 
од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању са хемикалијама, управљању 
отпадом и о процени утицаја на животну средину;  доношење решења и налагање мера у области 
заштите животне средине и праћење њиховог спровођења;  праћење  стања, предлагања мера и 
инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и 
инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других 
прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну 
хигијену, надзор над уређењем Општине, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете, 
снабдевања насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевања електричном и топлотном 
енергијом, изношењем и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем гробаља, рада кафилерија; 
надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над обављањем  делатности пијаца; надзор над 
одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других јавних површина и друге 
послове комуналне хигијене; праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над 
извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и 
некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај; 
праћење стања, предлагање  мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског 
локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза 
за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања, предлагање мера и 
инспекцијског надзора над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и 
средњег образовања; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе; 
вођење  потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног 
обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за 
инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, припрему 
документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који 
обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово 
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дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода; 
предузимање мера ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; 
организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би 
објединили све  превентивне и оперативне мере заштите  живота и имовине грађана; предузимање мера 
и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно у делу 
предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих 
елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних 
послова за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите, припрема 
планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на 
територији Општине; вођење поступка промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште; израда 
годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини; израду општих и оперативних планова заштите од 
елементарних непогода; извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи радови); 
информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о 
актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање  водопривредних  услова на територији општине; 
издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и радове у складу са законским 
овлашћењима општина; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и 
одлукама Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним лицима при 
реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних послова за Агенцију за 
привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији 
организационих облика. 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
 

Члан 13. 
 

Одељење за друштвене делатности и послове органа општине обавља следеће послове: 
праћење и обезбеђивање услова за функционисање и развој у области предшколског васпитања и 
образовања, основног и средњег образовања, културе, спорта, дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске 
заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите; програма и пројеката за младе; управне, планске, 
аналитичке и друге стручне послове из ових области; надзор над радом установа у друштвеним делатностима у 
којима је  оснивач Општина; праћење стања и остваривање програма рада и развоја установа; предлагање 
мера у циљу спровођења утврђене политике у овим областима; праћење спровођења прописа; вођење 
другостепеног поступка о правима из области социјалне заштите која су у надлежности Општине; стручне и 
административне послове за комисије из надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи установа дечије 
и социјалне заштите, основног и средњег образовања; доношење програма мера и активности на унапређењу 
квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда; смештај у 
домове, опоравак, регресирање школарине; припрему предлоге општих и других аката, извештаја и анализа за 
потребе органа Општине; вођење управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду 
зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада ради посебне 
неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу 
ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица, одлучивање у првом степену о признавању 
законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца;  инспекцијски надзор над 
радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања; 
инспекцијски надзор у области спорта; израду предлога одлуке о буџету Општине у делу који се односи на 
област друштвених делатности; припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике 
буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке 
културе и спорта и социјалне заштите; контролу појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава 
корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење извршења финансијских планова; 
предлагање промена у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области друштвених 
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делатности, остварује сарадњу са организацијама цивилног друштва, верским заједницама и организацијом 
Црвеног крста; праћење рада и пружање помоћи месним заједницама;   

Обавља  послове који се односе на: стручне и административно – техничке послове везане за одржавање 
седница Скупштине општине, рад председника општине и седница Општинског већа и њихових радних тела;  
обраду и чување свих изворних аката о раду органа општине;  обављање стручних послове који се односе на 
представке и предлоге грађана; уређење и издавање "Службеног листа општине Пландиште",  Билтена 
општине Пландиште, координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације 
општине;  припрему информација и званичних саопштења органа Општине. 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
 

Члан 14. 
 

Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове обавља следеће послове: 
унапређење организације рада и модернизацију општинске управе; организацију пријемне канцеларије, 
писарнице, архиве и доставне службе; лична стања грађана и матичарске послове;  нормативно-правне 
послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из радног односа запослених, 
именованих и постављених лица; анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово 
правилно разврставање у звања;  припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине; обавља стручне послове у вези са 
планирањем организационих промена у органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење 
његовог спровођења у органима; развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење 
постигнућа службеника; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању; вођење бирачког списка; 
стручне и административне послове за спровођење избора и организацију референдума; унапређење примене 
информационих технологија; одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе 
података; одржавање и развој апликативног софтвера; организацију обуке запослених у Општинској управи, као 
и јавним предузећима и установама чији је оснивач општина; успостављање услове за развој и одржавње 
географског информациониог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и 
организацијама, као и јавним предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина, односно 
Република. 

У оквиру Одељења се обављају послове који се односе на: коришћење биротехничких и других средстава 
опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде Општине и службених просторија: обезбеђивање 
превоза моторним возилима са и без возача и старање се о њиховом одржавању; одржавање чистоће 
пословних просторија;  умножавање материјала; дактилографске послове; организацију рада доставне службе; 
административно – техничке послове набавке материјала; ситног инвентара и основних средстава; обављање 
других сервисних послова за потребе органа општине. 

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 
 

Члан 15. 
 
За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине као и поверених послова државне 

управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у 
оквиру Одељења за општу управу, заједничке послове и људске ресурсе образују се месне канцеларије: 

 

1. Месна канцеларија Банатски Соколац, за насељено место Банатски Соколац, 
2. Месна канцеларија Барице, за насељено место Барице, 
3. Месна канцеларијаВелика Греда, за насељено место Велика Греда, 
4. Месна канцеларија Велики Гај, за насељено место Велики Гај, 
5. Месна канцеларија Дужине, за насељено место Дужине, 
6. Месна канцеларија Јерменовци за насељено место Јерменовци, 
7. Месна канцеларија Купиник за насељено место Купиник,  
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8. Месна канцеларија Маргита, за насељено место Маргита, 
9. Месна канцеларија Марковићево, за насељено место Марковићево, 
10. Месна канцеларија Милетићево, за насељено место Милетићево, 
11. Месна канцеларија Стари Лец, за насељено место Стари Лец,  
12. Месна канцеларија Хајдучица, за насељено место Хајдучица. 

 

Матична подручја за које се воде матичне књиге  на територији општине Пландиште су: 

 
1) Матично подручје Пландиште, које чине насељена места Пландиште, Банатски Соколац и 

Лаудоновац; 
2) Матично подручје Велика Греда, које чине насељена места Велика Греда, Хајдучица, Стари 

Лец, Дужине и Марковићево; 
3) Матично подручје Маргита, које чине насељена места Маргита, Јерменовци, Барице, Велики 

Гај, Купиник и Милетићево. 
 

Седишта матичних подручја су следећа: 

 

1) Седиште матичног подручја Пландиште  је у Пландишту, 
2) Седиште матичног подручја Велика Греда је у Великој Греди, 
3) Седиште матичног подручја Маргита је у Маргити. 

 
Члан 16. 

 
Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и 

издавања извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова,  издавање уверења о 
чињеницама када је то одређено законом, врши послове пријемне канцеларије за Општинску управу и води 
другу евиденцију када је то предвиђено законом и другим прописима. 

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа. 
Месне канцеларије врше послове према стручним упутствима по налогу Начелника Општинске управе и 

начелника Одељења за општу управу људске ресурсе и заједничке послове. 
 

2. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Члан 17. 
 

У оквиру Општинске управе, образује се Кабинет Председника општине, као посебна организациона 
јединица. 

 
Члан 18. 

 
Кабинет Председника општине обавља саветодавне и протоколарне послове, послове односа са јавношћу и 

административно-техничке послове који су од значаја за рад Председника општине, као и привлачење 
инвестиција, управљање пројектима и праћење реализације буџета за инвестиције. 

Радни однос на радним местима у Кабинету Председника општине може се засновати за време чије 
трајање је унапред одређено (радни однос на одређено време), док траје дужност изабраног лица (помоћници 
председника општине као и друга лица која заснивају радни однос на радним местима у кабинету). 

Радни однос помоћника председника општине као и на радним местима у кабинету председника заснива се 
без  јавног конкурса и не може да прерасте у радни однос на неодређено време. 
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Члан 19. 

 
У Општинској управи Председник општине поставља највише три помоћника Председника за поједине 

области од значаја за Општину и то за: област економски развој, пројекте и спорт, имовинску-правну област и 
област финансија. 

Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези 
са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене 
овом одлуком и Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи. 

За свој рад помоћници Председника одговарају Председнику. 
 

Члан 20. 
 
Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе донетим од стране Општинског већа, 

на предлог Начелника Општинске управе, уређују се, у складу са овом Одлуком: назив основних  
организационих јединица- Одељења, назив унутрашњих организационих јединицаја у оквиру Одељења, назив 
радних места у њиховом оквиру, услови за рад на истима, број извршилаца потребан за свако радно место и 
опис послова који се на поједином радном месту обавља. 

    
 

IV РУКОВОЂЕЊЕ 
 

      Члан 21. 
 
Општинском управом руководи службеник на положају (у даљем тексту: Начелник управе). 
За свој рад и рад Општинске управе, Начелник управе  одговара Скупштини Општине и Општинском већу, у 

складу са Законом, Статутом општине и овом Одлуком. 
 

      Члан 22. 
 
Начелника Општинске управе поставља и разрешава Општинско веће. 
За начелника управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства 
у струци. 

Начелник управе поставља се на основу јавног конкурса, који оглашава Општинско веће, а спроводи 
конкурсна комисија, на 5 година, већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа. 

Начелник управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. 

Заменик начелника управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као Начелник 
управе. 

Начелник управе може бити разрешен и пре истека времена на који је постављен, у случајевима и под 
условима предвиђеним Законом.. 

У случају подношења оставке Начелник Општинске управе  се разрешава на првој наредној седници 
Општинског већа. 
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Члан 23. 

 
Начелник управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање 

послова, координира рад и међусобну сарадњу унутрашњих организационих јединица, одлучује о правима, 
дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђивању услова рада, подноси Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе Општинском већу и обавља и друге послове 
одређене законом и Статутом Општине. 

 
Члан 24. 

 
Начелник управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 

дужност.  
Заменик начелника управе поставља се на исти начин и под истим условима као начелник управе. 

 
Члан 25. 

 
Начелник управе не може вршити никакву јавну или другу дужност која је неспојива са његовим 

положајем и овлашћењима. 
 

Члан 26. 
 

Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и 
када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца 
дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће 
обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса. 

Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у року 
од 15 дана од постављења вршиоца дужности. 

У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности може се 
продужити најдуже још три месеца. 

По истеку рока из става 1. и 3. овог члана постављени службеник се распоређује на радно место на коме је 
био распоређен пре постављења. 

 
Члан 27. 

 
Радом Одељења као основних унутрашњих организационих јединица у Општинској управи руководе 

Начелници Одељења, радом одсека-шеф одсека, а радом служби-шеф служби. 
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Општинској управи распоређује Начелник управе. 
Начелник Одељења је дужан да се у свом раду придржава налога и упутстава Начелника управе, а за свој 

рад као и за законит и благовремени рад Одељења и његових унутрашњих организационих јединица лично је 
одговоран  Начелнику управе. 

 
Члан 28. 

 
Начелници Одељења као руководиоци основних унутрашњих организационих јединица Општинске управе 

организују и обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на 
запослене у оквиру своје организационе јединице, старају се о испуњавању радних дужности запослених. 
Руководиоци основних унутрашњих организационих јединица - Одељења, за свој рад и рад организационе 
јединице којом руководе, одговарају начелнику Општинске управе. 

Шефови одсека, служби и других унутрашњих организационих јединица у оквиру Одељења као основних 
унутрашњих организационих јединица у Општинској управи, за свој рад и рад одсека или службе којом 
руководе, одговарају начелнику Одељења и Начелнику Општинске управе. 
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Члан 29. 

 
Начелник управе може, у складу са законом, да пренесе овлашћење на Начелника Одељења и на 

руководиоце унутрашњих организационих јединице у оквиру Одељења, да одлучују, доносе и потписује 
поједина акта у оквиру пренетих овлашћења и лично одговарају начелнику Општинске управе за законитост тих 
аката. 

 
Члан 30. 

 
Шефови одсека, служби и других облика организовања у Одељењима, као унутрашњим организационим 

јединицама Општинске управе, организују рад и обезбеђују ефикасно и законито обављање послова у 
унутрашњој организационој јединици, старају се о правилном распореду послова, пуној запослености радника и 
врше друге послове по налогу начелника Општинске управе и начелника Одељења коме припадају и коме су 
одговорни за свој рад. 

 
 

V ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

 
1.  ОДНОС ПРЕМА СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ 

     
Члан 31. 

 
Однос Општинске управе према Скупштини , Председнику и Општинском већу заснива се на правима и 

дужностима утврђеним Законом, Статутом Општине и овом Одлуком. 
Општинска управа је обавезна да Скупштину, Председника и Општинско веће обавештава о вршењу 

послова из своје надлежности, да даје обавештења и податке из своје надлежности који су неопходни за рад 
Скупштине, Председника  и Општинског већа. 

 
Члан 32. 

 
Председник Општине усмерава и усклађује рад Општинске управе. 
Када Општинско веће, у вршењу надзора над радом Општинске управе, утврди да поједина акта нису у 

складу са Законом, Статутом Општине или одлуком Скупштине Општине, може да их поништи или укине уз 
налагање да се донесе нови акт, у складу са Законом, Статутом или одлуком Скупштине Општине. 

Уколико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се покренути питање 
одговорности запосленог који је непосредно радио на доношењу акта, односно надлежног руководиоца 
организационе јединице. 

 
 

2.  ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И УСТАНОВАМА 
 

Члан 33. 
 

Општинска управа  поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је  да 
сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. 

Општинска управа је дужна да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и 
правних интереса. 

Општинска управа је дужна да сарађује са грађанима и да поштује њихову личност и достојанство. 
Општинска управа је дужна да, на њихов захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и да им 

пружа правну помоћ. 
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Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа по њима и о 

томе благовремено обавештава грађане.  
 

Члан 34. 
 

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се и на односе према 
привредним друштвима, установама и другим организацијама, када се одлучује о њиховим правима и 
интересима, на основу Закона и одлука Скупштине Општине. 

 
3.  МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

 
Члан 35. 

 
Међусобни односи основних унутрашњих организационих јединица Општинске управе заснивају се на 

правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом и овом Одлуком. 
Основне унутрашње организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују и 

размењују потребне податке и информације неопходне за рад. 
 
 

VI  ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 36. 
 

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет), 
средствима јавног информисања о обављању послова из своје надлежности и давањем службених 
информација о обављању послова из своје надлежности, о свим  променама које се односе на њену 
организацију, распореду радног времена и другим променама. 

 
      Члан 37. 
 
Начелник управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим случајевима може овластити и 

друго запослено лице да то учини у име Општинске управе. 
Информације о раду основних унутрашњих организационих јединица даје начелник Одељења. 
Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, 

службену или пословну тајну. 
О ускраћивања информације из претходног става одлучује Начелник Општинске управе. 
 
 

VII  ПРАВНИ АКТИ 
 

Члан 38. 
 

Општинска управа доноси : правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке. 
Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог извршавања. 
Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба одлука и других аката, наређује или забрањује 

поступање у одређеној ситуацији која има општи значај. 
Упутством се одређује начин на који Општинска управа извршава поједине одредбе одлука и других аката. 
Решењем се одлучује о појединачним стварима у складу са Законом и другим актима. 
Закључком се, у складу са прописима, уређују правила и начин рада и поступања Општинске управе. 
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      Члан 39. 

 
Правилнике, наредбе и упутства доноси Начелник општинске управе. 
Решења и закључке доносе: начелник Општинске управе, руководиоци основних унутрашњих 

организационих јединица или друго лице које Начелник Општинске управе овласти. 
 
 

VIII  СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ 
 
      Члан 40. 

   
Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и  привредних друштава, 

организација и установа, када на основу одлуке Скупштине Општине одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака. 

Начелник управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске 
управе. 

 
 

IX ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ 
 

Члан 41. 
 

По жалби против првостепеног решења Општинске управе из надлежности Општине, решава Жалбена 
комисија, односно Општинско веће, уколико Жалбена комисија није образована. 

 
 
X  ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

 
      Члан 42. 

 
О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе. 

 
 

XI  КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

      Члан 43. 
 
На канцеларијско пословање Општинске управе примењују се прописи о канцеларијском пословању органа 

државне управе. 
 
 

XII  РАДНИ ОДНОСИ 
 

      Члан 44. 
 
Послове Општинске управе, који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних 

лица, могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и одговарајуће радно искуство у складу са Законом о државној управи и другим прописима. 
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      Члан 45. 
 
У погледу права, обавеза и одговорности запослених и постављених лица у Општинској управи, примењују 

се одредбе Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и других 
прописа о запосленима у државним органима. 

У Општинској управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених пословa кроз практичан рад, под 
условима утврђеним законом, примати приправници. 

Приправници се могу примати у својству запослених на одређено време и ради стручног оспособљавања у 
својству волонтера. 

Актом о организацији и систематизацији Општинске управе утврђује се број приправника. 
 

      Члан 46. 
 
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује Начелник управе. 
 
 

      Члан 47. 
 
Звања и занимања запослених и услови за њихово стицања, коефицијенти за утврђивање плата, права, 

обавезе и одговорности из радног односа уређују се посебним актом у складу са Законом. 
Акт из става 1. овог члана доноси Скупштина општине у складу са законом. 
 

      Члан 48. 
 
Запослени у Општинској управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално. 
Дисциплинска и материјална одговорност запослених у Општинској управи, утврђује се актом који доноси 

начелник Општинске управе у складу са Законом. 
 

      Члан 49. 
 
Распоред радног времена у Општинској управи утврђује Начелник управе. 
 
 
 

XIII  ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 50. 
 
Средства за финансирање Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине, односно у буџету Републике 

и АП Војводине за обављање поверених послова из надлежности Републике и АП Војводине. 
  

Члан 51. 
 
Средства за финансирање послова Општинске управе чине: 

 
1) Средства за исплату плата запослених и постављених лица; 
2) Средства за материјалне трошкове; 
3) Средства за посебне намене; 
4) Средства за набавку и одржавање опреме; 
5) Средства за друге посебне накнаде и солидарну помоћ. 
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Члан 52. 

  
Средства за исплату плата запослених и постављених лица служе за плате и накнаде запослених и 

постављених лица. 
Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за набавку потрошног материјала, ситног инвентара, 

огрева, осветљења, закупа и одржавања пословних просторија и трошкове поштанских услуга, набавку 
стручних публикација, литературе и штампаних материјала, осигурање и одржавање средстава опреме и путне 
и друге трошкове потребне за обављање послова Општинске управе. 

Средства за посебне намене обезбеђују се за одређене потребе Општинске управе у вези са пословима које 
врши (накнаде сведоцима, трошкови поступка и др.), стручно оспособљавање и усавршавање запослених, 
организацију рада и остале потребе. 

Средства опреме чине инвентар и друге потребне ствари које Општинској управи служе за њене потребе и 
чији је век трајања дужи од једне године, ако прописима није другачије одређено, као и новчана средства 
намењена за набавку опреме. 

Средства за друге посебне накнаде и солидарну помоћ, као друге врсте исплата у складу са Законом. 
За законито коришћење средстава намењених за финансирање Општинске управе одговоран је Председник. 

  
 

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 53. 
 

Ову Одлуку доноси Скупштина, на предлог Општинског већа. 
Измене и допуне ове Одлуке врше се на начин и по поступку, утврђеном за њено доношење. 
Тумачење одредаба ове Одлуке даје Скупштина. 

 
 

Члан 54. 
 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Општине Пландиште, донеће Општинско 
веће општине Пландиште. 

До доношења акта из става 1. овог члана, примењиваће се Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи Општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 28/2017)  

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона и Статута. 
 
 

      Члан 55. 
 
Распоређивање запослених у Општинској управи извршиће начелник управе. 
Запослени и постављена лица у Општинској управи, настављају са радом на досадашњим пословима до 

разрешења, односно до распоређивања по новој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи. 
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Члан 56. 

 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о Општинској управи Општине Пландиште 

(„Сл.лист општине Пландиште“, број: 27/2016, 6/2017 и 7/2018). 
 

 
Члан 57. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Пландиште“. 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-11/2018-I 
Дана: 20.04.2018. године 
П л а н д и ш т е 

 
 
 

                                                               ПРЕДСЕДНИК  
                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                       Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
 
 



Стр  -180-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 8              20.04.2018. 

 
40. 
 

На основу члана 13. ст. 1. и члана 32. ст. 1 тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони), члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/2016), члана 36. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник" бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - УС и 50/2013 - УС, 98/2013 - УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 40. Став 1. Тачка 9     
Статута општине  Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана 20.04.2018. године, доноси 
 

О Д Л У К У  
О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ПАНЧЕВО 

 

1. Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом одлуком општина Пландиште, оснива Јавно предузеће „Урбанизам" Панчево (у даљем 
тексту: ЈП “Урбанизам“ Панчево), као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем градом 
Панчево (у даљем тексту: Већински оснивач) и другим јединицама локалне самоуправе са 
територије Јужног Баната које донесу одлуку о суоснивању ЈП „Урбанизам“ Панчево као заједничког 
предузећа. 
 

2. Циљ оснивања 

Члан 2. 

Општина Пландиште оснива ЈП „Урбанизам " Панчево  као заједничко јавно предузеће у циљу 
обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и 
урбанистичког планирања и заштите животне средине, а која је утврђена оснивачким актом 
Већинског оснивача и општим актом ЈП „Урбанизам " Панчево. 
 

На основу ове одлуке ЈП „Урбанизам " Панчево  је носилац искључивог права за обављање 
послова из става 1. овог члана на територији општине Пландиште, у смислу прописа којима се 
уређују јавне набавке. 
 

3. Овлашћења оснивача 

Члан 3. 

Права која општина Пландиште као суоснивач остварује према Заводу су: 
 

 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта, 

 даје сагласност на промену делатности, 

 даје сагласност на статусне промене, 

 разматра извештаје о извршењу послова уговорених за општину Пландиште. 
 

Правa која град Панчево, као већински оснивач, остварује према ЈП „Урбанизам " Панчево  су: 
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 даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта, 

 даје сагласност на промену делатности, 

 даје сагласност на статусне промене, 

 именује и разрешава Надзорни одбор, 

 именује и разрешава директора, 

 даје сагласност на програме пословања, 

 разматра извештаје о пословању, 

 даје сагласност на одлуку о расподели добити, 

 предузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању, 

 врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом. 
 

Члан 4. 

Права оснивача врши град Панчево , уколико овом одлуком није другачије одређено. 
 

Права која као суоснивач остварује  општина Пландиште врши Општинско Веће општине 
Пландиште, уколико овом одлуком није другачије одређено. 
 

4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у правном промету 

Члан 5. 

Предузеће  послује под пословним именом Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. 
 

Скраћено пословно име је ЈП "Урбанизам" Панчево. 
 

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача  и свих 
суоснивача. 
 

Члан 6. 

Седиште ЈП“Урбанизам“ Панчево је у Панчеву, на адреси Карађорђева бр. 4. 
 

О промени седишта одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Већинског оснивача и свих 
суоснивача. 
 

Члан 7. 

Матични број ЈП“Урбанизам“ Панчево је 08484015. 
 

ЈП “Урбанизам“ Панчево има својство правног лица. 
 

У правном промету с трећим лицима, ЈП “Урбанизам“ Панчево иступа у своје име и за свој рачун. 
 

У правном промету са трећим лицима, ЈП „Урбанизам“ Панчево за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 

Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком. 
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5. Делатност јавног предузећа 

  
Члан 8. 

 
Претежна делатност ЈП “Урбанизам“ Панчево за потребе Већинског оснивача и суоснивача је : 

 

 71.11; архитектонска делатност,  која обухвата: 
 

 израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за 
спровођење урбанистичких планова; 

 израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских 
пасоша; 

 
Поред делатности из става 1. овог члана, ЈП “Урбанизам“ Панчево за потребе Већинског 

оснивача  обавља и делатности које су дефинисане оснивачким актом и Статутом. 
 

ЈП “Урбанизам“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности уколико за те делатности 
испуњава услове предвиђене законом. 
 

6. Основни капитал јавног предузећа 
 

 Члан 9. 
 

Основни капитал ЈП “Урбанизам“ Панчево - у складу са Законом о поступку регистрације у 
Агенцији за привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и 
документацији потребној за регистрацију - унет као регистрациони податак, износи: 
 

 Укупан уписани новчани део основног капитала -1.000,00 динара 
 

 Укупан уплаћени новчани део основног капитала -1.000,00  динара на дан  23.05.2013. године 
 
Удео Већинског снивача у основном капиталу је 100% учешћа . 
 

Члан 10. 
 

По основу улагања у капитал, суоснивач  ЈП „Урбанизам“ Панчево град/општина        стиче удео у 
основном капиталу.  
 

Основни капитал се повећава новим улозима суоснивача. 
 

Оснивачки улог општине Пландиште износи 20,00 динара, што чини 0,2 % вредности уписаног и 
уплаћеног капитала евидентираног у Агенцији за привредне регистре. 
 

Регистровани капитал усклађиваће се с капиталом исказаним по финансијским извештајима у 
складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује регистрација 
привредних субјеката. 
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Члан 11. 

 
Општина Пландиште ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове одлуке извршити уплату 

новчаног износа суоснивачког улога основног капитала из члана 10. став 3. ове одлуке на текући 
рачин ЈП “Урбанизам“ Панчево, број:160-461690-69, Banca Intesa  и ЈП „Урбанизам“ Панчево 
доставити потврду пословне банке о уплати истог. 
 

7. Планови и програми рада и извештаји 
 

Члан 12. 
 

Послови које ће ЈП “Урбанизам“ обављати за општину Пландиште као суоснивача, утврђиваће се 
за сваку календарску годину, у складу са усвојеним буџетом општине Пландиште и програмом рада 
органа надлежног за послове просторног планирања и урбанизма за ту годину. 
 

Сви неопходни елементи извршења посла који ће се ЈП “Урбанизам“ Панчево радити за општину 
Пландиште у одређеној календарској години, регулисаће се уговором између општине Пландиште и 
ЈП“Урбанизам“ Панчево. 
 

Члан 13. 
 

Општина Пландиште ће свој план и програм послова, које ће обављати ЈП “Урбанизам“ Панчево 
у наредној години, доставити ЈП “Урбанизам“ Панчево до 1. децембра текуће године. 
 

У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће ЈП 
“Урбанизам“ Панчево радити за своје суосниваче, општина Пландиште ће благовремено доставити 
ЈП “Урбанизам“ Панчево своје средњорочне и дугорочне планове израде планских докумената и 
друге документације из области за коју је овом одлуком основала ЈП “Урбанизам“ Панчево. 
 

Члан 14. 
 

Динамика извршавања послова за општину Пландиште као суоснивача усклађиваће се са 
динамиком извршавања послова које ЈП “Урбанизам“ Панчево обавља за Већинског оснивача. 
 

Члан 15. 
 

Надлежни орган Већинског оснивача, разматра и даје сагласност на програме пословања и 
финансијске извештаје ЈП “Урбанизам“ Панчево. 
 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу послова 
уговорених са ЈП“Урбанизам“ Панчев 

 
8. Органи јавног предузећа 

 
 Члан 16. 

 
Органи ЈП “Урбанизам“ Панчево су: 
 
1. Надзорни одбор: 
2. Директор. 
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Члан 17. 

 
Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку утврђеним законом. 
 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених. 
 

Председника и чланове Надзорног одбора именује Већински оснивач. 
 

 Члан 18. 

Директора ЈП“Урбанизам“ Панчево именије и разрешава Већински оснивач, по поступку и 
условима утврђеним законом. 
 

Члан 19. 

Директор представља и заступа ЈП “Урбанизам“ Панчево, организује и руководи процесом рада, 
води пословање, одговара за законитост рада и врши друге послове одређене законом, оснивачким 
актом и Статутом. 
 

9. Расподела добити и начин покрића губитка 

Члан 20. 

Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор, у складу 
са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, Статутом, програмом 
пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност Већинског оснивача. 
 

Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходне године и других извора. 
 

10. Поремећај у пословању јавног предузећа  
 

Члан 21. 
 

Директор ЈП “Урбанизам“ Панчево ће, у случају поремећаја пословања, обавестити све осниваче. 
 

У случају поремећаја у пословању Већински оснивач ће, предузети мере којима ће обезбедити 
услове за несметани рад, пословање и управљање, у складу са законом, а нарочито: 
 

 Промена унутрашње организације предузећа; 

 Разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа; 

 Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини; 

 Друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 
општег интереса, другим законом и оснивачким актом 
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11. Завршне одредбе 

 
Члан 22. 

 
У складу са овом одлуком, Већински оснивач ће извршити усклађивање оснивачког акта ЈП 

“Урбанизам“ Панчево. 
 

На основу усклађеног оснивачког акта ЈП „Урбанизам“ Панчево, уписаће се настале промене у 
регистру, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак 
регистрације. 

 
Члан 23. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана  дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Општине Пландиште“.  
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 350-3/2018-I 
Дана:  20.04.2018. године 
П л а н д и ш т е 
              
 
 

                           ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ 

                                    Ендре Сабо, дипл.инж.производног менаџмента с.р. 
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41. 
 

На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 104/2016), Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује 
јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде 
(“Службени гласник Републике Србије“, бр. 101/2017), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон) и члана 40 тачка 
7. Статута општине Пландиште ("Сл. лист општине Пландиште'', бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 20.04.2018. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И 

НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и стамбено-

пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на 
територији општине Пландиште, као и утврђивање накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у 
случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе као вид принудне мере. 

 
Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се обавеза власника и корисника 

самосталних делова зграде да одржавају своје делове зграда на начин којим се обезбеђује функционалност тог 
дела зграде према прописима који ближе одређују њихову функционалност и на начин којим се елиминише 
опасност од наступања штете или немогућности коришћења других делова зграде. 

 
Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање професионалног 

управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид принудне мере у случају да зграда у 
законском року није изабрала своје органе управљања, и у случају истека или престанка мандата управника, 
уколико у прописаном року не буде изабран нови управник. 

 
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама 

 
Члан 2. 

 
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде су: 
1) просечна нето зарада у општини Пландиште за претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 35.275,оо динара 
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3 
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за 

зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година 
утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1. 
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4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог 

одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен 
коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 

 
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име 

трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног простора: 
 

Старост зграде Зграде са лифтом Зграде без лифта 
   

до 10 година старости 
2 динара 2 динара  

   

од 10 до 20 година 
4 динара 3 динара 

старости   

од 20 до 30 година   

старости 5 динара 4 динара 
   

преко 30 година   

старости 6 динара 5 динара 
   

 

 
 
 

Члан 3. 
 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део 
су: 

 просечна нето зарада у општини Пландиште за претходну годину која према подацима Републичког 
завода за статистику износи 35.275,00 динара 

 коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3 

 коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен коефицијент 0,4; за 
зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде старости од 20 до 30 година 
утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен коефицијент 1. 

 коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за 
гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4. 

 
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име 

трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже, гаражног бокса и гаражног места у 
заједничкој гаражи: 
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   гаражни бокс 

старост зграде гаража или 

   место у заједничкој гаражи 
   

до 10 година старости 1 динара 0.80 динара 
    

од 10 до 20 година 
2 динара 

 

старости 1,10 динара  
    

од 20 до 30 година   

старости 2 динара 
1,50 динара    

    

преко 30 година старости 
3 динара 2 динара   

    

 

 
Текуће одржавање у стамбеним зградама 

 
Члан 4. 

 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања 
заједничких делова зграде су: 

- просечна нето зарада у општини Пландиште за претходну годину која према подацима Републичког 
завода за статистику износи 35.275,оо динара; 

- коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6; 

- коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен 
коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3. 

 

Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова текућег 
одржавања зграде. 

 
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име 

трошкова текућег одржавања у апсолутном смислу за сваки посебан део зграде: 
 

Зграде без лифта Зграде са лифтом 
  

215,00 динара 280,00 динара 
  

 

Члан 5. 
 

Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања 
заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као посебни део су: 
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1) просечна нето зарада у општини Пландиште за претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 35.275,оо динара 
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 6; 
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен коефицијент 0,6; а за 

гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен коефицијент 0,4. 
 

На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања на име 
трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место у заједничкој 
гаражи: 

 

Гаража Гаражни бокс или место у заједничкој гаражи 

130,00 динара 85,00 динара 

 
 

Накнада за рад принудног управника 
 

Члан 6. 
 

Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у случају принудно 
постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих критеријума: 

 
1) просечна нето зарада у општини Пландиште за претходну годину која према подацима Републичког 

завода за статистику износи 35.275,оо динара 
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на 

име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8; 
3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова зграде, за зграде 

које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за згаде које имају од 8 до 30 посебних 
делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 посебних делова, утврђен је 
коефицијент 0,7. 

 
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају 

принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за сваки 
посебан део зграде: 

 

Број посебних делова зграде Износ накнаде за рад принудног управника 

до 8 посебних делова 145,00 динара 

од 8 до 30 посебних делова 170,00 динара 

преко 30 посебних делова 200,00 динара 

 

 
Члан 7. 

 
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и гаражних места плаћају 
у случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих критеријума: 

1) просечна нето зарада у општини Пландиште за претходну годину која према подацима Републичког 
завода за статистику износи 35.275,оо динара 

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 8; 
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3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс утврђен 

коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени коефицијент је 0,2. 
 

На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за управљање у случају 
принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на месечном нивоу за гаражу, 
гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде: 

 

Гаража и гаражни бокс гаражно место у заједничкој гаражи 

30,00 динара 60,00 динара 

 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пландиште". 
 

 

 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-12/2018-I 
Дана: 20.04.2018. године 
П л а н д и ш т е                                                                                           
 

    
 
ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                          

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                           Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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42. 

 
На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 

16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
20.04.2018.  године донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 
 

I 
 

          ЖЕЉКО МОМЧИЛОВИЋ из Марковићева РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе. 

          
                     

II 
 
        Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 

  
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-24/2018-I 
Дана: 20.04.2018.  године 
П л а н д и ш т е                                                                       

 
 
 
                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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43.  

 
На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 

бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
20.04.2018. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ 

 
 

I 
 
РАДЕ СУРЛА из Пландишта БИРА СЕ за члана Комисије за кадровска, административна питања и радне 

односе.  
                 

II 
 

Мандат Радета Сурле, члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе траје до 
истека мандата Скупштине општине Пландиште која га је бирала. 

 
 

III 
 
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-25/2018-I 
Дана: 20.04.2018. године 
П л а н д и ш т е                                                                       

 
                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмент с.р. 
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44. 

 
На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 

16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
20.04.2018.  године донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 
I 

 
ДУШАН ПЕТРОВИЋ из Пландишта РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисијe за финансије, урбанизам, 

стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине. 

          
                     

II 
 
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
  
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-26/2018-I 
Дана: 20.04.2018.  године 
П л а н д и ш т е                                                                       

 
 
 
                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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45. 

 
На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 

бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
20.04.2018. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

I 
 
МИЛОРАД КОВАЧЕВИЋ из Велике Греде БИРА СЕ за члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-

комуналне делатности и заштиту животне средине.  
 
                 

II 
 
Мандат Милорада Ковачевића, члана Комисијe за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 

заштиту животне средине траје до истека мандата Скупштине општине Пландиште која га је бирала. 
 
 

III 
 
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-27/2018-I 
Дана: 20.04.2018. године 
П л а н д и ш т е                                                                       

 
                                                                                                                  

                        ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмент с.р. 
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46. 

 
На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 

16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
20.04.2018.  године донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА OДБОРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

 
 

I 
 

МИТАР ЈАЋИМОВСКИ из Пландишта РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Одбора за информисање. 

          
                     

II 
 
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
  
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-15/2018-I 
Дана: 20.04.2018.  године 
П л а н д и ш т е                                                                       

 
 
 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р. 
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47. 
 

На основу члана 45. став 1. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, 
бр.16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 46. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 
20.04.2018. године донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

 
 

I 
 
ЈЕЛЕНА ЛЕОНТИЈЕВИЋ из Великог Гаја БИРА СЕ за члана Одбора за информисање.  
 
                 

II 
 
Мандат Јелене Леонтијевић, члана Одбора за информисање траје до истека мандата Скупштине општине 

Пландиште која ју је бирала. 
 
 

III 
 
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-28/2018-I 
Дана: 20.04.2018. године 
П л а н д и ш т е                                                                       

 
                                                                                                  

           ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмент с.р. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Стр  -197-                            СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ         Број: 8              20.04.2018. 

 
48. 
 

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2018 - 
др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 2. Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима 
са територије општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 23/2016), члана 9. Одлуке о 
буџету општине Пландиште за 2018. годину („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 35/2017), члана 6. Правилника 
о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за најбоље студенте број: 612-2/2018-II од 09.02.2018. 
године, члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени лист Општине 
Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Конкурса за доделу новчаних награда најбољим студентима са подручја 
општине Пландиште за школску 2017/2018 годину број: 612-3/2018-III од 08.02.2018. године, Општинско веће 
Општине Пландиште на седници одржаној дана 17.04.2018. године, доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ИСПЛАТЕ НОВЧАНИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 
  

            1. ОДОБРАВА СЕ исплата новчаних награда најбољим студентима са територије општине 
Пландиште у једнократном износу од по 50.000,00 динара. 

 
            2. Саставни део овог Решења је Одлука о коначној листи кандидата - најбољих студената 

са територије општине Пландиште. 
 
            3. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу 

општине Пландиште. 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 612-7/2018-III 
Дана: 17.04.2018. године 
П л а н д и ш т е 

                  
 

            ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                    Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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Република Србија 
АП Војводина 
Општина Пландиште 
Комисија за избор најбољих студената 
Број: 612-6/2018-03-IV 
Дана: 19.03.2018.године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 
Војводе Путника бр. 38 
www.plandiste-opstina.rs 

 
 
На основу члана 6 . Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за 

најбоље студенте број 612-2/2018-II од 09.02.2018.године, Комисија за избор најбољих студената са 
територије општине Пландиште, на седници одржаној дана 19.03.2018. године,утврдила је 
 
 

Коначну листу кандидата - најбољих студената 

 

 
Студенти докторских студија: 

Ред.
бр. 

Име и презиме Пребивалиште Факултет 
Просечна оцена 

1. Теа Павлица Пландиште 
Факултет техничких наука Нови Сад, II 
година докторских студија 

9,08 

 
 
Студенти мастер студија: 

Ред.
бр. 

Име и презиме Пребивалиште Факултет 
Просечна оцена 

1. Ксенија Стојић Маргита 
Технолошки факултет Нови Сад, I година 
мастер  

9,33 

2. Стеван Кнежевић Милетићево 
Пољопривредни факултет Нови Сад, I 
година мастер 

8,88 

3. Немања Пејовић Маргита 
Економски факултет Суботица, I година 
мастер 

8,69 

 
 
Студенти основних студија: 

Ред.
бр. 

Име и презиме Пребивалиште Факултет 
Просечна оцена 

1. Марио Перић Маргита 
Факултет техничких наука Нови Сад, III 
година  

9,76 

2. Милица Пејовић Маргита 
Природно математички факултет Нови Сад, 
II година 

9,60 

3. Катарина Момир Маргита Технолошки факултет Нови Сад, II година 9,44 

4. Анела Храшко Пландиште Медицински факултет Нови Сад, IV година 9,19 

5.  Петар Јанчић Милетићево 
Природно математички факултет Нови Сад, 
III година 

9,09 

6. Тијана Џодан Велика Греда Медицински факултет Нови Сад, IV година 9,05 

7. Мила Стојановић Пландиште Медицински факултет Нови Сад, V година 9,05 
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8. Сања Брезичанин Хајдучица 
Факултет ликовних уметности Београд, III 
година  

8,89 

9. Грачан Жељка Пландиште 
Висока здравствена школа струковних 
студија Београд, III година 

8,88 

10. Атила Барна Јерменовци 
Факултет музичке уметности Београд, II 
година 

8,86 

11. Пешевски Зорана Велика Греда 
Висока здравствена школа струковних 
студија Београд, III година 

8,84 

12 Милана Мајсторовић Пландиште 
Технички факултет „Михајло Пупин“ 
Зрењанин, II година 

8,80 

13. Клара Нађ Велика Греда 
Висока здравствена школа струковних 
студија Београд, III година 

8,76 

14. Тасевски Нина Пландиште Економски факултет Суботица, III година 8,71 

15. Ивана Малијар Хајдучица 
Факултет спорта и физичког васпитања Нови 
Сад, II година 

8,58 

16. Теодора Олајош Јерменовци 
Природно математички факултет Нови Сад, 
IV година 

8,56 

17. Драгана Булајић Пландиште Филозофски факултет Београд, II година 8,50 

 

 

 
 
 
У Пландишту, 19.03.2018. 
 
 
          Председник комисије 
                          Магдалена Тошић, дипл.правник с.р. 
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49. 
 

На основу члана 12. став.12. Закона о инспекцијском надзору  („Службени гласник РС“, бр. 
36/2015) и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 
16/2008, 17/2012 и 3/2015) Председник општине, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању Координационе комисије  
 

I 
 

Образује се Комисија да координира инспекцијски  надзор над пословима из  изворне 
надлежности у следећем саставу: 

 
1. Милош Манојловић, председник 
2. Горица Стефановић, члан 
3. Борислав Родић, члан. 

 
 

II 
 

Задаци Комисије су следећи: 
 

1. даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају инспекције 
2. иницира мере и даје смернице и даје упутства за унапређење координације инспекција и 

делотворности инспекцијског надзора, и прати реализацију - нарочито: 
    1. за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција 
    2. за размену информација у вршењу инспекцијског надзора 
    3. за унапређење надзора на основу годишњих извештаја о раду инспекција 
    4. за развој јединственог информационог система (Е-Инспектор) 

3. заузима ставове у циљу уједначавања инспекцијске праксе 
4. даје иницијативе за финансирање, техничку опремљеност и обуке инспектора 
5. даје мишљење на инспекцијске прописе, контролне листе и друге релевантне документе 
6. пружа обавештења о надлежностима инспекција. 

 
III 
 

 Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СЕБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ                      
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 
Број: 02-17/2018-II         
Дана, 23.03.2018. године 
П Л А Н Д И Ш Т Е 

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

 
 

 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 
 

 

 
 
 

38. Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о буџету општине 
Пландиште за 2018. годину (Први 
допунски буџет) 

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

 
 
 
124 

39. Одлука о  организацији Општинске 
управе општине Пландиште 

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

 
163 

40. Одлука о суоснивању Јавног 
предузећа „Урбанизам“ Панчево 

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

 
180 

41. Одлука о утврђивању минималне 
накнаде за текуће и инвестиционо 
одржавање зграда и накнаде за рад 
принудног управника у стамбено-
пословним зградама на територији 
општине Пландиште  

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

 
 
 
 
 
186 

42. Решење о разрешењу члана 
Комисије за кадровска, 
административна питања и радне 
односе 

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

 
 
 
191 

43.  Решење о избору члана Комисије за 
кадровска, административна питања 
и радне односе 

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

 
 
192 

44. Решење о разрешењу члана 
Комисије за финансије, урбанизам, 
стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине 

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

 
 
 
193 

45. Решење о избору члана Комисије за 
финансије, урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и заштиту 
животне средине 

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

 
 
 
194 

46. Решење о разрешењу члана Одбора 
за информисање 

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

 
195 

47. Решење о избору члана Одбора за 
информисање 

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

 
196 

48. Решење о одобравању исплате 
новчаних награда најбољим 
студентима са територије општине 
Пландиште 

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

 
 
 
197 
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ПРЕДСЕДНИК 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 

49. Решење о именовању 
Координационе комисије  

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