СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXIX

Број 10

12.06.2013.

Годишња претплата
1450,00 динара

77.
На основу члана 101. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и
91/2010 –испр.) и члана 40. тачка 31. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
12. јуна 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "СТАРИ ПАРК У ВЕЛИКОМ ГАЈУ"
Члан 1
Овом Одлуком „Стари Парк у Великом Гају” ставља се под заштиту као споменик природе и
сврстава се у заштићено подручје локалног значаја, односно заштићено подручје III категорије (у
даљем тексту: Споменик природе „Стари Парк у Великом Гају").
Члан 2
Споменик природе „Стари Парк у Великом Гају" ставља се под заштиту ради очувања
аутентичности стилски обликованог простора, ради очувања преосталих вредних примерака
дендрофлоре знатне старости и импозантних димензија (храста лужњака, мечија леска,
јаворолисни платан, софоре).
Члан 3
Споменик природе „Стари Парк у Великом Гају" налази се на територији општине
Пландиште, КО Велики Гај, на кат. парц. број 436/1, укупне површине од 4 hа 76 а 93 m² ,
кат.парц. бр.436/2 Дубока бара, укупне површине 809 m² и кат.парц. бр.361 укупне површине од 1
hа 82 а 14 m² .
Укупна површина заштићеног природног добра Споменика природе „Стари Парк у Великом
Гају " износи 6 hа 67 а 16 m², у државној својини.
Члан 4
На подручју Споменика природе „Стари Парк у Великом Гају" установљава се режим
заштите другог степена.
Члан 5
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На подручју Споменика природе „Стари Парк у Великом Гају ":
1. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:
- мењати намену парковске површине,
- предузимати радове који би могли угрозити концепцију и стил парка, сађеног биљног
фонда, вртно-архитектонских елемената и представника фауне (птице певачице и др.),
- неплански сећи, уклањати и оштећивати парковско биље (ломљење, кидање, вађење,
брање и уништавање биљака),
- кретање, заустављање и паркирање моторних возила унутар граница заштићеног добра,
- извођење грађевинских и земљаних радова осим предвиђених пројектом обнове Парка и
годишњим програмом уређења,
- превођење ваздушних електро и телефонских водова преко заштићеног простора,
- бацање и депоновање смећа и свих других врста отпадних материја,
- паљење ватре на парковској површини.

2. ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ:
- коришћење Парка за миран одмор посетилаца,
- коришћење Парка у едукативне сврхе,
- обављање научно-истраживачких, образовних, информативно-пропагандних и других
активности које не угрожавају природно добро,
- обнова Парка и постојећих грађевинских објеката у Парку у складу са пројектно-техничком
документацијом,
- редовне и повремене мере одржавања Парка у складу с правилима хортикултурног
уређења као што су: стално праћење стања биљног фонда Парка и заштита биљака од болести и
штеточина, уклањање сувих грана, самониклог подраста инвазивних врста и корова, праћење
квалитета земљишта и регулисање оптималног садржаја минералних и органских материја у
земљишту, као и фолијарно прихрањивање биљака, обликовање шимшира, садња сезонског
цвећа, сакупљање лишћа у јесен, кошење травњака, заливање, одржавање стаза, санитарна
сеча сувих стабала, примена дрвне хирургије код вредних старих стабала уколико буду оштећена
ветроломом, снеголомом или на други начин, санација и измена дотрајалих делова вртноархитектонских елемената и слично.
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Члан 6
Заштита и развој Споменика природе „ Стари Парк у Великом Гају" спроводи се према
Плану управљања (у даљем тексту: План).
План из става 1. овог члана садржи следеће:
1. приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса;
2. оцену стања животне средине;
3. преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор
угрожавања;
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја;
5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу
природних и створених вредности;
7. приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада;
8. планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу
простора;
9. просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта;
10. активности на промоцији вредности;
11. студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију за провођење
циљева и активности;
12. облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и
корисницима непокретности;
13. активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове примене;
14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених
послова у управљању и начин њиховог обезбеђења.
План из става 1. овог члана доноси се на период од пет година, а остварује се годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог
извршавања и износ потребних средстава.
На План, на који је претходно прибављено мишљење Покрајинског завода за заштиту
природе, сагласност даје Општинска управа општине Пландиште.
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Члан 7
О Споменику природе „Стари Парк у Великом Гају" стара ће се Јавно предузеће општине
Пландиште, (у даљем тексту: управљач).
Члан 8
Управљач обавља послове заштите и развоја Споменика природе „Стари Парк у Великом
Гају" и обезбеђује: спровођење прописаних режима заштите ради очувања и унапређивања
природног добра, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других
активности, омогућује обављање научно-истраживачких активности, доноси План управљања и
годишњи Програм заштите и развоја.
Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и годишњи програм за
наредну годину, управљач доставља надлежном органу до 15. децембра текуће године, а
извештај о остваривању Плана управљања најкасније 60 дана пре истека рока за који је план
донет.
О предлогу плана управљања, управљач је дужан да обавести јавност. Обавештење
јавности подразумева јавни увид у предложени план.
Јавни увид организује управљач и траје 30 дана.
Члан 9
Управљач у обављању послова заштите и развоја Споменика природе „Стари Парк у
Великом Гају" обезбеђује обележавање природног добра и унутрашњи ред и мир у складу са
чланом 5. ове Одлуке.
Члан 10
Средства за заштиту и развој Споменика природе „Стари Парк у Великом Гају " обезбеђује
Општина Пландиште из средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине, из средстава
обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе, из
донација, поклона, помоћи и из других извора у складу са законом.

Члан 11
Управљач из члана 8. ове одлуке обавезан је да План заштите и развоја усагласи са овом
одлуком најкасније у року од три месеца од дана доношења исте.

Члан 12
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити Споменика природе „Стари
Парк у Великом Гају" („Службени лист општине Пландиште ", број 05/2003).
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Члан 13
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Пландиште".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИН А ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 501-15/2013-I
Дана: 12.06.2013.године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

78.
На основу члана 101. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и
91/2010 –испр.) и члана 40. тачка 31. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине
Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници одржаној дана
12. јуна 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПАРК ДВОРЦА ЈАГОДИЋ"
Члан 1
Овом Одлуком „Парк дворца Јагодић” ставља се под заштиту као споменик природе и
сврстава се у заштићено подручје локалног значаја, односно заштићено подручје III категорије (у
даљем тексту: Споменик природе „Парк дворца Јагодић").
Члан 2
Споменик природе „Парк дворца Јагодић" ставља се под заштиту ради очувања
аутентичности стилски обликованог простора, ради очувања преосталих вредних примерака
дендрофлоре знатне старости и импозантних димензија (стара стабла црног ораха, гледиције,
црвенолисног јавора, пајавца, храста лужњака, софоре, јасена).
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Члан 3
Споменик природе „Парк дворца Јагодић" налази се на територији општине Пландиште,
КО Стари Лец, на кат. парц. број 1488, укупне површине од 8 hа 64 а 20 m² и кат.парц. бр.1490
укупне површине од 3 hа 00 а.79 m² .
Укупна површина заштићеног природног добра Споменика природе „Парк дворца Јагодић "
износи 11 hа 64 а 99 m², у државној својини.
Члан 4
На подручју Споменика природе „Парк дворца Јагодић " установљава се режим заштите
другог степена.
Члан 5
На подручју Споменика природе „Парк дворца Јагодић ":
1. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ:
- мењати намену парковске површине,
- предузимати радове који би могли угрозити концепцију и стил парка, сађеног биљног
фонда, вртно-архитектонских елемената и представника фауне (птице певачице и др.),
- неплански сећи, уклањати и оштећивати парковско биље (ломљење, кидање, вађење,
брање и уништавање биљака),
- кретање, заустављање и паркирање моторних возила унутар граница заштићеног добра,
- извођење грађевинских и земљаних радова осим предвиђених пројектом обнове Парка и
годишњим програмом уређења,
- превођење ваздушних електро и телефонских водова преко заштићеног простора,
- бацање и депоновање смећа и свих других врста отпадних материја,
- паљење ватре на парковској површини.
2. ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ:
- коришћење Парка за миран одмор посетилаца,
- коришћење Парка у едукативне сврхе,
- обављање научно-истраживачких, образовних, информативно-пропагандних и других
активности које не угрожавају природно добро,
- обнова Парка и постојећих грађевинских објеката у Парку у складу са пројектно-техничком
документацијом,
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- редовне и повремене мере одржавања Парка у складу с правилима хортикултурног
уређења као што су: стално праћење стања биљног фонда Парка и заштита биљака од болести и
штеточина, уклањање сувих грана, самониклог подраста инвазивних врста и корова, праћење
квалитета земљишта и регулисање оптималног садржаја минералних и органских материја у
земљишту, као и фолијарно прихрањивање биљака, обликовање шимшира, садња сезонског
цвећа, сакупљање лишћа у јесен, кошење травњака, заливање, одржавање стаза, санитарна
сеча сувих стабала, примена дрвне хирургије код вредних старих стабала уколико буду оштећена
ветроломом, снеголомом или на други начин, санација и измена дотрајалих делова вртноархитектонских елемената и слично.
Члан 6
Заштита и развој Споменика природе „Парк дворца Јагодић" спроводи се према Плану
управљања (у даљем тексту: План).
План из става 1. овог члана садржи следеће:
1. приказ главних природних и створених вредности, као и природних ресурса;
2. оцену стања животне средине;
3. преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор
угрожавања;
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја;
5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу
природних и створених вредности;
7. приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада;
8. планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу
простора;
9. просторну идентификацију планских намена и режима коришћења земљишта;
10. активности на промоцији вредности;
11. студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију за провођење
циљева и активности;
12. облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и
корисницима непокретности;
13. активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове примене;
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14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених
послова у управљању и начин њиховог обезбеђења.
План из става 1. овог члана доноси се на период од пет година, а остварује се годишњим
програмом који садржи задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог
извршавања и износ потребних средстава.
На План, на који је претходно прибављено мишљење Покрајинског завода за заштиту
природе, сагласност даје Општинска управа општине Пландиште.
Члан 7
О Споменику природе „Парк дворца Јагодић" стара ће се Јавно предузеће општине
Пландиште, (у даљем тексту: управљач).
Члан 8
Управљач обавља послове заштите и развоја Споменика природе „Парк дворца Јагодић " и
обезбеђује: спровођење прописаних режима заштите ради очувања и унапређивања природног
добра, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности,
омогућује обављање научно-истраживачких активности, доноси План управљања и годишњи
Програм заштите и развоја.
Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину и годишњи програм за
наредну годину, управљач доставља надлежном органу до 15. децембра текуће године, а
извештај о остваривању Плана управљања најкасније 60 дана пре истека рока за који је план
донет.
О предлогу плана управљања, управљач је дужан да обавести јавност. Обавештење
јавности подразумева јавни увид у предложени план.
Јавни увид организује управљач и траје 30 дана.
Члан 9
Управљач у обављању послова заштите и развоја Споменика природе „Парк дворца
Јагодић" обезбеђује обележавање природног добра и унутрашњи ред и мир у складу са чланом
5. ове Одлуке.
Члан 10
Средства за заштиту и развој Споменика природе " Парк дворца Јагодић" обезбеђује
Општина Пландиште из средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине, из средстава
обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области заштите природе, из
донација, поклона, помоћи и из других извора у складу са законом.
Члан 11
Управљач из члана 8. ове одлуке обавезан је План заштите и развоја усагласи са овом
одлуком најкасније у року од три месеца од дана доношења исте.
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Члан 12
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити Споменика природе „Парк
дворца Јагодић " („Службени лист општине Пландиште", број 5/2003).
Члан 13
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: 501-16/2013-I
Дана: 12.06.2013.године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

79.
На основу члана 40. став 1. тачка 10.и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЛАНДИШТЕ

I
Даје се сагласност на Статут Центра за социјални рад Пландиште број 3-55100-38/12 од
28.02.2012. који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад
Пландиште
28.02.2012.године, а на који је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике дало
сагласност и то на одредбе које се односе на вршење поверених послова под бројем 110-00304/2013-09 од 28.01.2013. године.
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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: 110-6/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

80.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 2012.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад за 2012. годину који
је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад Пландиште 12.02.2013. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу
општине Пландиште“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-10/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

81.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОПШТИНИ
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад у општини Пландиште
за 2013. годину, број 3-55100-25/13 који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад у
Пландишту 12.02.2013. 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: 020-16/2013-I
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Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.
82.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА БЕЛА ЦРКВА ЗА 2012. ГОДИНУ И НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕЛА ЦРКВА
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о извршењу плана рада Историјског архива Бела
Црква за 2012. годину број 15/13 од 20.02.2013. године и на Финансијски извештај пословања за
период од 01.01. до 31.12.2012. године број 16/13 од 20.02.2013. године Историјског архива Бела
Црква, које је усвојио Управни одбор Историјског архива Бела Црква 26.02.2013.
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: 020-19/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.
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83.
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД I-XII 2012. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извршење плана рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште
за период I-XII 2012. године, који је усвојио Управни одбор Дома здравља „1 октобар“ Пландиште
31.01.2013. године, а на које је Завод за јавно здравље Панчево дао мишљење о извршењу
плана рада Дома здравља „1.октобар“ у Пландишту за период I-XII 2012. године, број 05-217/52013 од 04.02.2013.
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: 020-11/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.
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84.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР“
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Дома здравља „1. октобар“ Пландиште
за 2013. годину, број 28/2013 од 05.02.2013. године, који је усвојио Управни одбор Дома здравља
„1 октобар“ Пландиште 31.01.2013. године, а на које је Завод за јавно здравље Панчево дао
мишљење о усаглашености плана рада Дома здравља „1. октобар“ у Пландишту за 2013. годину,
број 05-59/1-2013 од 28.01.2013.

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: 02-10/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.
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85.
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ У
2012. ГОДИНИ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ивештај о раду Народне библиотеке Пландиште у 2012.
години, број 11/2013 од 04.02.2013. који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке
Пландиште 07.02.2013. 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: 020-9/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

Стр

- 254 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

86.
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА
2013. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке Пландиште за 2013.
годину, број 12/2013 од 04.02.2013. који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке
Пландиште 07.02.2013. 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: 020-15/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р
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87.
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК
КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2012. ГОДИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Културно образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште за период од 01.01. до 31.12.2012. године, број 16/2013 од 04.02.2013. године, који је
усвојио Управни одбор Културно образовног центра „Вук Караџић“ .

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: 020-13/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.
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88.

На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВУК
КАРАЏИЋ“ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Културно образовног центра „Вук Караџић“
Пландиште за 2013. годину, број 17/2013 од 04.02.2013. године, који је усвојио Управни одбор
Културно образовног центра „Вук Караџић“ .

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: 020-14/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

Стр
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

89.
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' бр. 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 27. Статута општине Пландиште (''Сл.
лист општине Пландиште'' број 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године доноси,

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈ О
ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВЕНОГ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПОЛЕТ'' ПЛАНДИШТЕ ЗА
2012.ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на финансијски извештај, односно извештај о пословању
Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Полет'' Пландиште за 2012.годину.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине
Пландиште''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-31/2013-I
Дана: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник.с.р.

Стр
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

90.
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Основе програмских активности Црвеног крста Пландиште за
2013. годину, број 83/13 од 18.04.2013. године, које је усвојила Скупштина Црвеног крста и
Финансијски план Црвеног крста Пландиште за 2013. годину, број 92-1/13 од 30.04.2013. 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: 023-12/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

Стр
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

91.
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Месне заједнице Пландиште за 2012. годину,
број 53/2013 од 16.04.2013. године и Финансијски извештај-завршни рачун Месне заједнице
Пландиште за 2012. годину, број 52/2013 од 16.04.2013. године, које је усвојио Савет Месне
заједнице Пландиште.
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: 020-27/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

Стр
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

92.
На основу члана 40. став 1. тачка 22. и члана 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист
општине Пландиште“ бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште, на седници
одржаној дана 12, јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПЛАНДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Месне заједнице Пландиште за 2013. годину, број
16/2013 од 04.02.2013. године и Финансијски план Месне заједнице Пландиште, број 15/2013 од
04.02.2013. године које је донео Савет Месне заједнице Пландиште.

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: 020-22/2013-I
Датум: 12.06.2013. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

Стр
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

93.
На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012),
члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008 и
17/2012) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште
(„Службени лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012) Општинско веће Општине Пландиште је на
седници одржаној дана 28.05.2013. године донело
ЗАКЉУЧАК
1. У Плану јавних набавки за 2013. годину („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
17/2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 6/2013 и 7/2013) мења се следеће:
- Код јавних набавки под редним бројевима 8, 9, 10, 11, 20, 34, 35, 36, 37. и 38. код колоне
„Врста поступка“ уместо броја 2 што означава рестриктивни поступак треба да стоји број 1 што
означава отворени поступак.
- Код јавне набавке редни број 22. набавка аутомобила „Ладе ниве“ за потребе
пољочуварске службе мења се процењена вредност са 900.000,00 на 990.000,00 динара.
2. УСВАЈА СЕ 6. Допуна Плана јавних набавки за 2013. годину.
3. Закључак и 6. Допуна Плана ће се објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-128/2013-III
Дана: 28.05.2013. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.

Стр

94.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

Стр
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.

84.
85.
86.
87.

88.
89.

Одлука о заштити споменика
природе „Стари Парк у Великом Гају“ ........................................................
Одлук ао заштити споменика
Природе „Парк дворац Јагодић“
........................................................
Решење о давању сагласности на
Статут Центра за социјални рад
Пландиште
........................................................
Решење о давању сагласности на
Извештај о раду Центра за социјални
рад Пландиште
.......................................................
Решење о давању сагласности на
Програм рада Центра за социјални
рад Пландиште
......................................................
Решење о давању сагласности на
Извештај о извршењу плана рада
Историјског архива Бела Црква за
2012.годину и Финансијског извештаја
пословања за период 01.01. до
31.12.2012.године Историјског архива
Бела Црква
......................................................
Решење о давању сагласности на
Извршење плана рада Дома здравља
„1.октобар“ Пландиште за период
I-XII 2012.године
......................................................
Решење о давању сагласности на
План и програм рада Дома здравља
„1.октобар“ Пландиште за 2013.годину.......................................................
Решење о давању сагласности на
Извештај о раду Народне библиотеке
Пландиште у 2012.години
......................................................
Решење о давању сагласности на
програм рада Народне библиотеке
Пландиште за 2013.годину
.....................................................
Решење о давању сагласности на
Извештај о раду КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште за период од 01.01.до
31.12.2012.године
.......................................................
Решење о давању сагласности на
Програм рада КОЦ „Вук Караџић“
Пландиште за 2013.годину
.......................................................
Решење о давању сагласности на
Извештај о раду ДЈКП „Полет“
Пландиште за 2012.годину
........................................................

239
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255
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90.

Решење о давању сагласности на
Основе програмских активности и
Финансијски план Црвеног крста
Пландиште за 2013.годину
..................................................................
Решење о давању сагласности на
Извештај о раду и Финансисјки
Извештај МЗ Пландиште за 2012.год. ..................................................................
Решење о давању сагласности на
Планн рада и Финансијски план МЗ
Пландиште за 2013.годину
.................................................................

91.
92.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:10

12.06.2013.

258
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
93.
94.

Закључак у Плану јавних
Набавки за 2013.годину
Допуна плана Јавних набавки
За 2013. Годину

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

