СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIII

Број 9

09.03.2017.

Годишња претплата
2100,00 динара

39.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и члана
49. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС
и 54/2011), а у вези члана 57. Пословника Скупштине општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је МИЛАНУ СЕЛАКОВИЋУ, одборнику Скупштине општине Пландиште,
изабраном на изборима одржаним 24.04.2016. године, престао мандат одборника
подношењем оставке у форми оверене писане изјаве.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.
Образложење
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке и да одборник може
поднети оставку и између две седнице скупштине јединице локалне самоуправе у форми оверене
писане изјаве.
Одредбом члана 47. истог Закона је прописано да одборник лично подноси оставку, оверену код
органа надлежног за оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од
три дана од дана овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дужан да
поднету оставку стави на дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде
прва тачка дневног реда.
Милан Селаковић, одборник Скупштине општине Пландиште са коалиционе изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, као припадник политичке странке Српска напредна
странка, поднео је председнику Скупштине општине Пландиште дана 24.02.2017. године, између две
седнице Скупштине општине Пландиште, оставку, која је оверена 27.02.2017. године.
На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 57. Пословника Скупштине
општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 19/2008 и 10/2015) Мандатноимунитетна комисија је у свом Извештају број: 02-34/2017-I од 02.03.2017. године утврдила

Стр -234-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

постојање разлога за престанак мандата горе наведеног одборника и утврдила предлог овог
Решења.
С обзиром да, сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина одлучује о
престанку мандата одборника, то се доноси решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду. Жалба се подноси у року од 48 часова
од дана доношења Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Милану Селаковићу из Пландишта, Хајдук Вељка бр. 5б/7,
2. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију - Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР и
3. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-35/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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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. став 2. 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 09.03.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О СУОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТИВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“
НОВИ САД
Члан 1.
Овом одлуком општинa Пландиште, оснива ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у даљем тексту:
Завод), као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем Аутономном покрајином Војводином
(у даљем тексту: Већински оснивач) и другим јединицама локалне самоуправе са територије
Аутономне покрајине Војводине које донесу одлуку о суоснивању ЈП „ Завод за урбанизам
Војводине“ као заједничког предузећа.
2. Циљ основања
Члан 2.
Општина Пландиште оснива ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као заједничко јавно предузеће у
циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из области просторног и
урбанистичког планирања, заштите животне средине и других стручних послова из оквира
делатности за које је Завод основан, а која је утврђена оснивачким актом Већинског оснивача и
општим актом Завода.
На основу ове одлуке Завод 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.

Права која Аутономна покрајина Војводина, као већински оснивач, остварује према Заводу 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 Покрајинска Влада, 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.
Завод послује под пословним именом Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.
Скраћено пословно име је ЈП “Завод за урбанизам Војводине“.
О промени пословног имена Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске Владе и
свих суоснивача.
Члан 6.
Седиште Завода је у Новом Саду, улица Железничка број 6/III.
О промени седишта Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске Владе и свих
суоснивача.
Члан 7.
Матични број Завода је 08068313.
Завод има својство правног лица.
У правном промету с трећим лицима, Завод иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету са трећим лицима, Завод 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 Завода јесте:



шифра делатности: 71.11;
Назив делатности: архитектонска делатност.

Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следеће делатности:



Шифра делатности:72.12;
Назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање.

Завод може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
Делатност из става 3. овог члана утврђују се Статутом Завода, на који сагласнот даје Покрајинска
Влада.
6. Основни капитал јавног предузећа
Члан 9.
Основни капитал Завода – 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:



Уписани новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противредности – 40.021.353,26
динара;
Уплаћени новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредности – 40.021.353,26
динара, на дан 30.06.2002. године.

Аутономна покрајина Војводина је власник 100% удела у оснивачком капиталу Завода.
Члан 10.
По основу улагања у капитал, суоснивачи стичу удео у основном капиталу Завода.
Основни капитал Завода се повећава новим улозима суоснивача.
Оснивачки улог општине Пландиште износи 80.042,71 динар, што чини 0,2 % вредности уписаног
и уплаћеног капитала Завода 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 5. ове одлуке на текући
рачин Завода број: 355-3200222069-04, Војвођанска банка АД Нови Сад и Заводу и доставити
потврду пословне банке о уплати истог.
7. Планови и програми рада и извештаји
Члан 12.
Послови које ће Завод 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 елементе извршења посла који ће се Завод радити за општину Пландиште у
одређеној календарској години, регулисаће се уговором између општине Пландиште и Завода.
Члан 13.
Општина Пландиште ће свој план и програм послова, које ће обављати Завод у наредној години,
доставити Заводу до 1. децембра текуће године.
У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова које ће Завод
радити за своје суосниваче, општина Пландиште ће благовремено доставити Заводу своје
средњорочне и дугорочне планове израде планских докумената и друге документације из области за
коју је овом одлуком основала Завод.
Члан 14.
Динамика извршавања послова за јединице локалне самоупрве као суосниваче усклађиваће се
да динамиком извршавања послова које Завод обавља за Већинског оснивача.
Члан 15.
Надлежни орган Аутономне покрајине Војводине, као Већински оснивач, разматра и даје
сагласност на програме пословања и финансијске извештаје Завода.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о извршењу послова
уговорених са Заводом.
8. Органи јавног предузећа
Члан 16.
Органи Завода 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 Покрајинска Влада.
Члан 18.
Директора Завода именије и разрешава Покрајинска Влада, по поступку и условима утврђеним
законом.
Члан 19.
Директор Завода представља и заступа Завод, организује и руководи процесом рада, води
пословање Завода, одговара за законитост рада Завода и врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом Завода.
9. Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 20.
Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор Завода, у
складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, Статутом
Завода, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа, уз сагласност
Покрајинске Владе.
Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходне године и других извора.
10. Поремећај у пословању јавног предузећа
Члан 21.
Директор Завода ће, у случају поремећаја пословања Завода, обавестити све осниваче.
У случају поремећаја у пословању Завода Аутономна Покрајина Војводине ће, као већински
оснивач, предузети мере којима ће обезбедити услове за несметани рад, пословање и управљање
предузећем, у скалду 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 Завода.
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11. Завршне одредбе
Члан 22.
У складу са овом одлуком, Скупштина Аутономне Војводине ће извршити усклађивање
Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад („Службени лист АПВ“, број 51/16), као
оснивачког акта Завода.
На основу усклађеног оснивачког акта Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање
и пројектовање „Завода за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 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 осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-5/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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41.
На основу чланова 30, 31.. и 38. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине
Пландиште („Службени гласник Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор Директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште (у
даљем тексту: Предузеће).
Члан 2.
Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа,
прикупљању пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у складу
са Законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса.
Учесник на конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс.
Сви учесници, истовремено, добијају све информације везане за конкурс и прописују им се
исти услови и рокови.
Члан 4.
Поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата спровешће Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа, образована решењем Скупштине
општине Пландиште број: 02-118/2016-I од 22.12.2016. године (у даљем тексту: Комисија).
Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 5.
Утврђени услови за учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним
делом ове Одлуке.
Услови за учешће на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком
смислу.
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Члан 6.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од осам дана од дана
доношења ове Одлуке, као и на интернет страници општине Пландиште.
Члан 7.
Пријаве на јавни конкурс са документацијом и доказима о испуњености услова подносе се
Комисији, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице Општине Пландиште, у
затвореној коверти на адресу; Општина Пландиште, Комисији за спровођење конкурса за избор
директора јавног предузећа, са назнаком: Пријава на конкурс , ул. Војводе Путника бр. 38, 26360
Пландиште.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања, већ
ће бити одбачене посебним закључком комисије, против којег није допуштена посебна жалба.
Члан 8.
Општи и посебни услови и мерила за именовање директора Јавног предузећа „Полет“
прописани су Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/2016), као и
Оснивачким актом Јавног предузећа „Полет“ Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр.
7/2017 - пречишћен текст) и Статутом Јавног предузећа „Полет“ Пландиште.
Члан 9.
Комисија спроводи конкурс тако што по истеку рока за подношење пријава прегледа све
приспеле пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак.
У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештине, утврђује
резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора јавног предузећа.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, писменом провером, усменим
разговором или на други одговарајући начин.
Члан 10.
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу укупног броја бодова који је
освојио сваки кандидат, саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим
резултатом испунила мерила за избор директора јавног предузећа
У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити
ранг листу за избор са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену
проверу кандидата са истим бројем бодова.
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Члан 11.
Кандидати који се заказаног дана не одазову позиву на писану или усмену проверу или
додатну усмену проверу, а своје одсуство Комисији не оправда, усмено или у писаној форми,
сматраће се да је одустао од пријаве, односно кандидатуре, што ће Комисија констатовати у
Записнику о изборном поступку.
Члан 12.
Комисија ранг листу кандидата из члана 10. став 1. ове Одлуке, заједно са Записником о
спроведеном изборном поступку доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе.
Члан 13.
Скупштина општине Пландиште, након разматрања достављене листе и предлога акта,
одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног
кандидата или неког другог кандидата са листе.
Решење о именовању директора коначно је.
Члан 14.
Решење о именовању доставља се лицу које је именовано и објављује се у „Службеном
листу општине Пландиште“.
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује на интернет
страници општине Пландиште.
По примерак решења о именовању са образложењем доставља се и свим кандидатима
који су учествовали у поступку јавног конкурса.
Члан 15.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе захтев за увид у
конкурсну документацију у року од 5 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште”.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, комисија је дужна да у
року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, у присуству
члана комисије.
Члан 16.
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у „Службеном листу општине Пландиште”.
Рок из става 1. овог члана из нарочито оправданих разлога може се продужити за још осам
дана.
Члан 17.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине
Пландиште може да именује неког другог кандидата са листе кандидата.
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Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на рад у року који му је одређен,
или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Пландиште не буде предложен
кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у
изборном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине Пландиште не
именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на
начин и по поступку прописаним Законом.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-4/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.
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42.
На основу члана 38. став 2. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Полет“
Пландиште, коју је донела Скупштина Општине Пландиште, број: 011-4/2017-I од 09.03.2017.
године, Скупштина Општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године расписује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ
I. Подаци о Jавном предузећу:
Објављује се јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Полет“, Пландиште
– седиште Јавног предузећа је: у Пландишту, ул. Обилићева бр. 13;
– МБ: 08049599;
– ПИБ:100415916;
– претежна делатност Јавног предузећа је: 35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
II. Подаци о радном месту:
Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.
Директора именује Скупштина општине Пландиште на период од 4 године.
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом
рада, води пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада јавног предузећа, предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење,
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење,
предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре,
бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно
предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
III. Услови за именовање:
Право пријављивања има свако заинтересовано лице које испуњава услове предвиђене Законом
о јавним предузећима, и то:
1. да је пунолетно и пословно способно лице;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
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мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама;
да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из подтачке 2) ове тачке;
да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима
јавног предузећа;
да познаје област корпоративног управљања;
да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела,
и то:
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
обавезно психијатријско лечење на слободи;
обавезно лечење наркомана;
обавезно лечење алкохоличара;
забрана вршења позива, делатности и дужности.

IV. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима знања.
V. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву
Кандидати су дужни да уз пријаву на јавни конкурс доставе:
1.
2.
3.
4.
5.

Професионалну биографију, са контакт телефоном и адресом електронске поште;
Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију);
Диплому о стеченом високом образовању (оригинал или оверену фотокопију);
Доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
6. Оверена изјава да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у органу политичке странке;
7. Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци, односно да му нису изречене мере безбедности из главе III став 1. тачка 9. овог
огласа (извод из казнене евиденције, односно уверење издато од надлежне полицијске
управе оригинал или оверена фотокопија)
8. Предлог програма рада предузећа за наредне четири године;
VI. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и
начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног предузећа Полет Пландиште; стручна
оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и
разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности
и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова;.
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VII. Рок и начин подношења пријава на јавни конкурс:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријаве се подносе Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних
предузећа, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице Општине Пландиште,
у затвореној коверти на адресу; Општина Пландиште, Комисији за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа, са назнаком: Пријава на конкурс-не отварати , ул. Војводе
Путника бр. 38, 26360 Пландиште.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет разматрања, већ ће бити
одбачене посебним закључком комисије, против којег није допуштена посебна жалба.
VIII. Орган за спровођење изборног поступка:
Изборни поступак спроводиће Комисија за спровођење јавног конкурса путем усмене провере,
писмене провере и оцене достављених предлога рада кандидата.
Лице задужено за давање
igor.djordjevski@plandiste-opstina.rs

обавештења

о

конкурсу:

Игор

Ђорђевски,

e-mail:

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, најмање у једним дневним
новинама, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет
страници Општине Пландиште.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 111-1/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -248-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

43.
На основу члана 59. став 7. и члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016), члана 19. и члана 40. став 1. тачка 31. Статута општине
Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015) и члана 19.
Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
27/2016, 6/2017 и 7/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној
дана 09.03.2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП „Полет“ Пландиште за 2017. годину број:
214-1/2016 од 22.12.2016. године усвојен Одлуком Надзорног одбора ЈП „Полет“ Пландиште под
бројем 1-40/2016-03/11 од 22.12.2016. године, а чији саставни део је и Посебан Програм за услуге
где ће се користити средства из буџета локалне самоуправе.
II
ЈП „Полет“ Пландиште је дужно да оснивачу доставља тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-1/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -249-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

44.
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон), и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120.
Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 09.03.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТИ на Статут Историјског архива
21.02.2017. године.

Белa Црквa број 50/17 од

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 110-13/2017-I
Датум: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -250-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

45.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 10. и члана 120.
Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008,17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Статута Народне библиотеке Пландиште коју је донео
Управни одбор Народне библиотеке Пландиште под бројем 23/2017 на седници одржаној
20.02.2017.године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:110-10/2017-I
Датум: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -251-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

46.
На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закони,
93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10.
Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина Oпштине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Дома здравља „1. октобар“
Пландиште због истека мандата, и то:
- председник Управног одбора:
1. Илија Селаковић из Пландишта, представник оснивача,
- чланови Управног одбора:
2.
3.
4.
5.

Радојка Чикара из Пландишта, представник оснивача,
Срђан Петровић из Пландишта, представник оснивача,
Др Небојша Дрљевић из Београда, представник запослених,
Светлана Стојић из Пландишта, представник запослених.
II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-16/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -252-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

47.
На основу члана 130. став 3. и члана 137. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закони,
93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 17. и члана 40. став
1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ бр. 16/2008,
17/2012 и 3/2015), Скупштина Oпштине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „1.ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Дома здравља „1. октобар“ Пландиште на мандатни период од 4
године, у саставу:
-

председник Управног одбора:

1. Илија Селаковић из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Управног одбора:

2.
3.
4.
5.

Радојка Чикара из Пландишта, представница оснивача,
Срђан Петровић из Пландишта, представник оснивача,
Др Небојша Дрљевић, из Београда, представник запослених,
Светлана Стојић из Пландишта, представница запослених.
II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-11/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -253-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

48.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр.
107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закони, 93/2014,
96/2015 и 106/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина Oпштине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора
Пландиште, због истека мандата, и то:
-

Дома здравља „1. октобар“

председник Надзорног одбора:

1. Игор Ђорђевски из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Надзорног одбора:

2. Мара Микулић из Пландишта, представник оснивача,
3. Др Маргарета Божин Мунћан из Локава, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-17/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -254-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

49.
На основу члана 130. став 3. и члана 139. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закони,
93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 -др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 17. и члана 40. став 1.
тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), Скупштина Oпштине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „1.ОКТОБАР“ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Дома здравља „1. октобар“ Пландиште на мандатни период од 4
године, у саставу:
-

председник Надзорног одбора:

1. Игор Ђорђевски из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Надзорног одбора:

2. Мара Микулић из Пландишта, представник оснивача,
3. Др Дејан Пелцер из Пландишта, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-18/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -255-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

50.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
Општине Пландиште, на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад Пландиште,
због истека мандата, и то:
-

председник Управног одбора:

1. Александар Величковски из Пландишта, представник оснивача,
2.
3.
4.
5.

чланови Управног одбора:
Жаклина Гроздановски из Пландишта, представница оснивача,
Јасмина Тадић из Јерменоваца, представница оснивача,
Олга Давитковски из Хајдучице, представница запослених,
Мирјана Манојловић из Пландишта, представница запослених.
II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-25/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -256-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

51.
На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 17. и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
Општине Пландиште, на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра за социјални рад Пландиште на мандатни период од 4
године, у саставу:
-

председник Управног одбора:

6. Александар Величковски из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Управног одбора:

7.
8.
9.
10.

Жаклина Гроздановски из Пландишта, представница оснивача,
Јасмина Тадић из Јерменоваца, представница оснивача,
Oлга Давитковски из Хајдучице, представница запослених,
Мирјана Манојловић из Пландишта, представница запослених.
II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-12/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -257-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

52.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
Општине Пландиште, на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад Пландиште
због истека мандата, и то:
-

председник Надзорног одбора:

1. Бранко Величковски из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Надзорног одбора:

2. Драгана Марковић из Пландишта, представница оснивача,
3. Љиљана Љујић из Алибунара, представница запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-26/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -258-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

53.
На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 17. и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина Општине Пландиште, на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за социјални рад Пландиште на мандатни период од 4
године, у саставу:
-

председник Надзорног одбора:

1. Бранко Величковски из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Надзорног одбора:

2. Драгана Марковић из Пландишта, представница оснивача,
3. Љиљана Љујић из Алибунара, представница запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-27/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -259-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

54.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Народне библиотеке
Пландиште због истека мандата, у саставу:
-

председник Управног одбора:

1. Витомир Попов из Маргите, представник оснивача,
2.
3.
4.
5.

чланови Управног одбора:
Дијана Борисављевић из Пландишта, представница оснивача,
Стефан Стефановски из Велике Греде, представник оснивача,
Никола Кипровски из Пландишта, представник оснивача,
Марија Шипка Попадић из Пландишта, представница запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-24/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмент, с.р.

Стр -260-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

55.
На основу члана 41. и 42. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 17. и члана 40. став 1. тачка 10.
Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Народне библиотеке Пландиште у саставу:
-

председник Управног одбора:

11.

Витомир Попов из Маргите, представник оснивача,

-

чланови Управног одбора:

12.
13.

Стефан Стефановски из Велике Греде, представник оснивача,
Марија Шипка Попадић из Пландишта, представница запослених.
II

Председнику и члановима управног одбора може припадати накнада за рад.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-13/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -261-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

56.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 – исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др.закони) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина Општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбор Народне библиотеке Пландиште
због истека мандата, у саставу:
- председник Надзорног одбора:
1. Младен Вујовић из Велике Греде, представник оснивача,
- чланови Надзорног одбора:
2.
3.
4.
5.

Љубомир Ракић из Купиника, представник оснивача,
Владо Ђорђевски из Пландишта, представник оснивача,
Синиша Станојковски из Пландишта, представник оснивача,
Гордана Цветићанин из Велике Греде, представница запослених.
II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-22/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -262-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

57.
На основу члана 45. став 4. и 5. и члана 46. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 17. и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ
године, у саставу:
-

Надзорни одбор Народне библиотеке Пландиште на мандатни период од 4

председник Надзорног одбора:

1. Младен Вујовић из Велике Греде, представник оснивача,
-

чланови Надзорног одбора:

2. Синиша Станојковски из Пландишта, представник оснивача,
3. Гордана Цветићанин из Велике Греде, представница запослених.
II
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-23/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р.

Стр -263-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

58.
На основу члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ
ЦЕНТРА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Управног одбора Културно-образовног центра „Вук
Караџић“ Пландиште због истека мандата, у саставу:
-

председник Управног одбора:

1. Дејан Симоновски из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Управног одбора:

2.
3.
4.
5.

Наташа Бајић из Пландишта, представница оснивача,
Васа Милекић из Пландишта, представник оснивача,
Милош Бунчић из Велике Греде, представник оснивача,
Богданка Петровић из Пландишта, представница запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-21/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -264-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

59.
На основу члана 41. и 42. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 - исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 17. и 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК КАРАЏИЋ“
ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ
Управни одбор Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште на
мандатни период од 4 године, у саставу:
-

председник Управног одбора:

1. Дејан Симоновски из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Управног одбора:

2.
3.
4.
5.

Наташа Бајић из Пландишта, представница оснивача,
Васа Милекић из Пландишта, представник оснивача,
Милош Бунчић из Велике Греде, представник оснивача,
Михајло Банчевић из Пландишта, представник запослених.
II

Председнику и члановима управног одбора може припадати накнада за рад.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-14/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНIК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента с.р.

Стр -265-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

60.
На основу члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 – исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина Општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ
ЦЕНТРА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Надзорног одбор Културно-образовног центра „Вук
Караџић“ Пландиште због истека мандата, у саставу:
-

председник Надзорног одбора:

1. Душан Везмар из Милетићева, представник оснивача,
-

чланови Надзорног одбора:

2. Мануела Корња из Барица, представница оснивача и
3. Михај Бака из Пландишта, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-20/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -266-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

61.
На основу члана 45. став 4. и 5. и члана 46. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исп.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 17. и
члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017.
године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА
„ВУК КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Културно-образовног центра „Вук Караџић“
мандатни период од 4 године, у саставу:

Пландиште на

- председник Надзорног одбора:
1. Душан Везмар из Милетићева, представник оснивача,
- чланови Надзорног одбора:
2. Мануела Корња из Барица, представница оснивача,
3. Богданка Петровић из Пландишта, представница запослених.
II
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-19/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -267-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

62.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15//2016),
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закони и 101/2016 - др. закони) и члана 17. и члана 40. став 1. тачка 10. Статута
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015),
Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног предузећа „Полет“ Пландиште на период од 4 године, у
саставу:
- председник Надзорног одбора:
1. Милош Манојловић, мастер правник из Вршца, представник оснивача,
- чланови Надзорног одбора:
2. Ђурица Мајсторовић, дипл. инж. за управљање техничким системима из Пландишта
представник оснивача,
3. Војислав Ћурчић, специјалиста струковни економиста из Милетићева, представник
запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-36/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -268-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

63.
На основу члана 40. став 1. Одлуке о усклађивању пословања Друштвеног јавног предузећа
„Полет“ Пландиште са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 53//2015), члана
21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15//2016), члана 32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закони и
101/2016 - др. закони) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута Општине Пландиште („Службени лист
Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина Општине Пландиште на седници
одржаној дана 09.03.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОЛЕТ“ ПЛАНДИШТЕ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ
Пландиште, у саставу:
-

председник и чланови Надзорног одбор Јавног предузећа „Полет“

председник Надзорног одбора:

1. Ненад Марковић, дипл. економиста из Пландишта, представник оснивача,
-

чланови Надзорног одбора:

2. Драган Костадиновски, дипл. правник из Вршца, представник оснивача,
3. Милан Брекић, машински инжењер из Купиника, из реда запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-37/2017-I
Дана: 09.03.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, дипл. инж. производног менаџмента, с.р.

Стр -269-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 9 09.03.2017.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
39.
40.

41.

42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.

49.
50.

51.

Решење о престанку мандата
одборника Скупштине општине
Пландиште
Одлука о суоснивању Јавног
предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и
пројективање „Завод за урбанизам
Војводине“ Нови Сад
Одлука о спровођењу јавног
конкурса за избор Директора
Јавног предузећа „Полет“
Пландиште
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора Јавног предузећа
„Полет“ Пландиште
Решење о давању сагласности на
Програм пословања
ЈП „Полет“ Пландиште за 2017.
годину
Решење о давању сагласности на
Статут Историјског архива Бела
Црква
Решење о давању сагласности на
измене Статута Народне
библиотеке Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Управног
одбора Дома здравља „1. октобар“
Пландиште
Решење о именовању Управног
одбора Дома здравља „1.октобар“
Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Надзорног
одбора Дома здравља „1. октобар“
Пландиште
Решење о именовању Надзорног
одбора Дома здравља „1. октобар“
Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Управног
одбора Центра за социјални рад
Пландиште
Решење о именовању Управног
одбора Центра за социјални рад
Пландиште
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Стр -270-

52.

53.
54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Решење о разрешењу
председника и чланова Надзорног
одбора Центра за социјални рад
Пландиште
Решење о именовању Надзорног
одбора Центра за социјални рад
Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Управног
одбора Народне библиотеке
Пландиште
Решење о именовању Управног
одбора Народне библиотеке
Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Надзорног
одбора Народне библиотеке
Пландиште
Решење о именовању Надзорног
одбора Народне библиотеке
Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Управног
одбора Културно-образовног
центра „Вук Караџић“ Пландиште
Решење о именовању Управног
одбора Културно-образовног
центра „Вук Караџић“ Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Надзорног
одбора Културно-образовног
центра „Вук Караџић“ Пландиште
Решење о именовању Надзорног
одбора Културно-образовног
центра „Вук Караџић“ Пландиште
Решење о именовању Надзорног
одбора Јавног предузећа
„Полет“ Пландиште
Решење о разрешењу
председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа „Полет“
Пландиште

Број: 9 09.03.2017.
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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

