
  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 
ПЛАНДИШТЕ 

 

Година XXXIV Број 15 19.07.2018. 
Годишња претплата 
2100,00 динара 

 
96. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 57. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште на 
седници одржаној дана 19.07.2018. године, доноси 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У 

ПУНОМ ИЗНОСУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ  
 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о финансирању трошкова превоза у пуном износу ученика 
средњих школа у међумесном саобраћају који је донео директор Центра за социјални рад у 
Пландишту бр. 55100-129/2018 од 17.07.2018. године. 
 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 
Пландиште“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 551-9/2018-III 
Дана: 19.07.2018. године   
П Л А Н Д И Ш Т Е  
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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97. 
 

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 51. став 
3 и 4. и  члана 55. Став 5 и 6. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 28. Статута Центра за социјални рад Пландиште бр. 3-55100-38/12 
од 28.02.2012. године, Директор Центра за социјални рад у Пландишту 17.07.2018. године, донео је: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ФИНАНСИРАЊУ  ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У ПУНОМ ИЗНОСУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У 

МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ  
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником регулишу се критеријуми, услови, надлежност, поступак и друга питања од 
значаја за остваривање права на финансирање трошкова превоза у међумесном саобраћају у пуном 
износу ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Пландиште.  
Остваривање права на финансирање трошкова у пуном износу ученика средњих школа врши се 
кроз регресирање месечних и повремених/викенд карата. 
 

Члан 2. 
 

Право на финансирање трошкова превоза у пуном износу имају: 
 

1. Ученици средњих школа који свакодневно путују од места становања до места школе и 
2. Ученици средњих школа који повремено/викендом путују од места становања до места 

школе. 
 

Члан 3. 
 

Право на финансирање трошкова превоза у пуном износу имају ученици средњих школа који 
испуњавају следеће услове: 

 
- да имају пребивалиште на територији општине Пландиште 
- да су редовни ученици средњих школа  
- да свакодневно путују од места пребивалишта до седишта школе, односно да 

повремено/викендом путују од места пребивалишта до седишта школе. 
- да су корисници права на Новчану социјалну помоћ 
- да су корисници права на Туђу негу и помоћ 
- да су ученици са инвалидитетом 
- деца без родитељског старања, осим ученика који су смештени у хранитељске породице 
- ученици који се изненада нађу у стању социјалне потребе (елементарне непогоде, 

саобраћајне и друге несреће, изненадне смрти или тешке болести родитеља/старатеља...) 
 

Члан 4. 
 

Право на финансирање трошкова превоза у пуном износу остварује се путем Јавног позива који 
расписује Центар за социјални рад у Пландишту. 

Јавни позив расписује се најкасније 30 дана пре почетка школске године, и то посебно Јавни 
позив за остваривање права на финансирање  трошкова превоза у пуном износу ученика средњих 
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школа који свакодневно путују од места становања до места школе и  Јавни позив за остваривање 
права на финансирање у пуном износу трошкова превоза ученика средњих школа који 
повремено/викендом путују од места становања до места школе. 
Јавни позив се објављује на огласној табли општине Пландиште и у просторијама Центра за 
социјални рад у Пландишту. 
 

Члан 5. 
 

Испуњеност услова из члана 3. овог Правилника ученици средњих школа који поднесу захтев за 
остваривање права на финансирање у пуном износу трошкова превоза односно регресирање 
месечних и повремених/викенд карата доказује се подношењем: 

 
- Доказ о пребивалишту и  
- Потврде школе да су редовни ученици са уписаном релацијом путовања. 

 
Уколико подносиоци пријаве не доставе доказ о пребивалишту Центар за социјални рад у 

Пландишту прибавиће исте по службеној дужности. 
 

Члан 6. 
 

О праву на финансирање у пуном износу трошкова превоза ученика средњих школа (месечне и 
викенд карте) одлучује Стручни тим за опште послове Центра за социјални рад у Пландишту. 
 

Члан 7. 
 

Финансијска средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Пландиште. 
Финансијска средства за ове намене могу бити обезбеђена и из других извора (буџета АПВ). 
 

Члан 8. 
 

Корисник коме није признато право из овог Правилника има право на жалбу Општинском већу 
општине Пландиште у року од 15 дана од дана објављивања списка ученика који су остварили право 
на регресирање месечних и повремених/викенд карата. 
 

Члан 9. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
П л а н д и ш т е 
Број: 55100-129/2018 
Дана:17.07.2018. године  
ПЛАНДИШТЕ  
                                              Директорка: 
                                                                            Ђурђевка Тафра, дипл.спец.педагошкиња с.р. 
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98. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
Закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 44. став 2. Одлуке о социјалној заштити општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 64. и 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће 
општине Пландиште на седници одржаној дана 19.07.2018. године, доноси 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ  
 

 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих 

школа у међумесном саобраћају који је донео начелник Општинске управе општине Пландиште бр. 
110-18/2018-IV од  04.07.2018. године. 
 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 
Пландиште“.  
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 451-16/2018-III 
Дана: 19.07.2018. године    
П Л А Н Д И Ш Т Е  
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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99. 
 

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
Закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2011), члана 44., члана 51. став 1. и 2. и  члана 55. став 4. Одлуке о социјалној заштити општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 74. и 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Начелник општинске 
управе општине Пландиште доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ 

САОБРАЋАЈУ  
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником регулишу се критеријуми, услови, надлежност, поступак и друга питања од 
значаја за остваривање права на финансирање дела трошкова превоза у међумесном саобраћају 
ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Пландиште.  
Остваривање права на финансирање дела трошкова ученика средњих школа врши се кроз 
регресирање месечних и повремених/викенд карата. 
 

Члан 2. 
 

Право на финансирање дела трошкова превоза имају: 
 
1. Ученици средњих школа који свакодневно путују од места становања до места школе и 
2. Ученици средњих школа који повремено/викендом путују од места становања до места 

школе. 
 

Члан 3. 
 
Право на финансирање дела трошкова превоза имају ученици средњих школа који испуњавају 
следеће услове: 
 

1. да имају пребивалиште на територији општине Пландиште 
2. да су редовни ученици средњих школа  
3. да свакодневно путују од места пребивалишта до седишта школе, односно да 

повремено/викендом путују од места пребивалишта до седишта школе. 
 

 
Члан 4. 

 
Право на финансирање дела трошкова превоза остварује се путем Јавног позива који расписује 

Општинска управа општине Пландиште. 
Јавни позив расписује се најкасније 30 дана пре почетка школске године, и то посебно Јавни 

позив за остваривање права на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа који 
свакодневно путују од места становања до места школе и  Јавни позив за остваривање права на 
финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа који повремено/викендом путују од 
места становања до места школе. 

Јавни позив се објављује на огласној табли општине и на порталу општине Пландиште. 
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Члан 5. 

 
Испуњеност услова из члана 3. овог Правилника ученици средњих школа који поднесу захтев за 

остваривање права на финансирање дела трошкова превоза односно регресирање месечних и 
повремених/викенд карата доказује се подношењем: 

 
- Доказ о пребивалишту и  
- Потврде школе да су редовни ученици са уписаном релацијом путовања. 

 
Уколико подносиоци пријаве не доставе доказ о пребивалишту Општинска управа општине 

Пландиште прибавиће исти по службеној дужности. 
 

Члан 6. 
 

О праву на финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа (месечне и викенд 
карте) одлучује надлежно Одељење општинске управе општине Пландиште. 
 

Члан 7. 
 

Висину регресирања трошкова превоза за редовне ученике средњих школа са територије 
општине Пландиште одређује Општинско веће општине Пландиште посебним актом сваке године 
према броју ученика, релацијама и опредељеним средствима у буџету. 
 

Члан 8. 
 

Финансијска средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Пландиште. 
Финансијска средства за ове намене могу бити обезбеђена и из других извора (буџета АПВ). 

 
Члан 9. 

 
Корисник коме није признато право из овог Правилника има право на жалбу Општинском већу 

општине Пландиште у року од 15 дана од дана објављивања списка ученика који су остварили право 
на регресирање месечних и повремених/викенд карата. 
 

Члан 10. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Број: 110-18/2018-IV 
Дана: 04.07.2018. године  
ПЛАНДИШТЕ  
 
          НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                  Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 
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100. 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 2. Одлуке о социјалној заштити општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 64. и 120. Статута општине 
Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће 
општине Пландиште на седници одржаној дана 19.07.2018. године, доноси 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА  
 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о финансирању трошкова смештаја ученика средњих 

школа са подручја општине Пландиште у домовима ученика који је донео Начелник општинске 
управе општине Пландиште бр. 110-19/2018-IV од 04.07.2018. године. 
 
 

II 
 

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине 
Пландиште“.  
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 451-17/2018-III 
Дана:  19.07.2018. године  
П Л А Н Д И Ш Т Е  
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р.  
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101. 
 

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2011), члана 44., члана 53. и члана 55. став. 3. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште 
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 74. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Начелник Општинске управе општине 
Пландиште доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА  
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником регулишу се критеријуми, услови, надлежност, поступак и друга питања од 
значаја за остваривање права на финансирање трошкова смештаја ученика средњих школа са 
подручја општине Пландиште у домовима ученика. 
 

Члан 2. 
 

Право на финансирање трошкова смештаја ученика у домовима ученика имају сви редовни 
ученици средњих школа са подручја општине Пландиште који су остварили право на смештај у 
домовима ученика, а који су у систему социјалне заштите. 
 

Члан 3. 
 

Право на финансирање трошкова смештаја ученика у домовима ученика у пуном износу имају 
ученици средњих школа који испуњавају: 
 
Опште услове: 
 
1. да имају пребивалиште на територији општине Пландиште 
2. да су редовни ученици средњих школа 
 
И један или више од посебних услова: 
 
3. да су корисници новчане социјалне помоћи 
4. да су корисници туђе неге и помоћи 
5. да су деца са инвалидитетом 
6. да су деца без родитељског старања 
7. деца чији су родитељи инвалиди 
8. деца из ризичних породица - насиље у породици 
9. да се изненада нађу у стању социјалне потребе (тежа болест, смрт родитеља, елементарне 
непогоде и слично). 

 
Члан 4. 

 
Право на финансирање трошкова смештаја ученика у домовима ученика остварује се путем 
Јавног позива који расписује Општинска управа општине Пландиште. 
Јавни позив расписује се најкасније 30 дана пре почетка школске године.   
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Јавни позив се објављује на огласној табли општине и на порталу општине Пландиште. 

 
Члан 5. 

 
Испуњеност услова из члана 3. овог Правилника ученици средњих школа који поднесу захтев за 

финансирање трошкова смештаја у домовима ученика доказује се подношењем: 
 
- Доказа о пребивалишту   
- Потврде школе да су редовни ученици и 
- Доказ односно доказе којима доказују испуњеност једног или више посебних услова из члана 

3. овог Правилника од тачке 3. до тачке 9. 
 

Уколико подносиоци пријаве не доставе неки од доказа, изузев Потврде школе да су редовни 
ученици, Општинска управа општине Пландиште прибавиће исте по службеној дужности. 

 
Члан 6. 

 
О праву на финансирање трошкова смештаја ученика у домовима ученика одлучује надлежно 

Одељење општинске управе општине Пландиште, на основу доказа из члана 5. овог Правилника и 
на основу мишљења Центра за социјални рад Пландиште. 
 

Члан 7. 
  

Корисник коме није признато право из овог Правилника има право на жалбу Општинском већу 
општине Пландиште у року од 15 дана од дана достављања Решења. 
 

Члан 8. 
 

Финансијска средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Пландиште. 
 

Члан 9. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Број: 110-19/2018-IV 
Дана: 04.07.2018. године  
ПЛАНДИШТЕ  
 
 
          НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                    Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 
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103. 
 

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 43. став 2. тачка 3. и члана 51. став 1. 
Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 
24/2017), члана 7. Правилника о финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у 
међумесном саобраћају („Службени лист општине Пландиште“, број   15/2018)  и члана 64. и 120. 
Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), 
Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана  19.07.2018. године, доноси 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ОД МЕСТА СТАНОВАЊА 

ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Решењем утврђује се  висина регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа  са 
подручја општине Пландиште који свакодневно  путују од места становања до места школе за период 
СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ.  
 
 

Члан 2. 
 

Регресирање ће се вршити на следећи начин: 
 

1. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5000,00 динара од цене коју наплаћује овлашћени 
превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације са суседним 
општинама (Вршац, Алибунар, Сечањ). 
 
2. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4000,00 динара од цене коју наплаћује овлашћени 
превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за релацију Маргита-Вршац и 
Јерменовци-Алибунар. 
 
3. Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене коју наплаћује овлашћени 
превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све релације ван суседних 
општина (Београд, Панчево, Зрењанин...). 
 
 

Члан 3. 
 

Средства за финансирање права из члана 1. и 2. овог Решења обезбеђена су Одлуком о буџету 
општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број    35/2017 и 8/2018)  
у оквиру  Програма 10 Средње образовање,  ПА 0001 – Функционисање средњих школа,  раздео 4, 
глава 2, програмска класификација 2003-0001,  функција 920, позиција 116, економска 
класификација 472.     
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Члан 4. 

  
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 

 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-18/2018-III 
Дана: 19.07.2018. године                                                                                  
П Л А Н Д И Ш Т Е 
           

      
      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                         Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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104. 
 

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 43. став 2. тачка 3. и члана 51. став 2. и став 4. Одлуке социјалној 
заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017), члана 7. Правилника о 
финансирању дела трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист 
општине Пландиште“, број   15/2018)  и члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине 
Пландиште“, број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Општинско веће општине Пландиште,  на седници одржаној дана 
19.07.2018. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ  ПУТУЈУ ОД МЕСТА 

СТАНОВАЊА ДО МЕСТА ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Решењем утврђује се висина регресирања трошкова превоза ученика средњих школа који 
повремено/викендом путују од места становања до места школе ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2018. 
ГОДИНЕ. 

Члан 2. 
 

Висина регресирања је 30% од цене повремених/викенд карата које наплаћује овлашћени превозник.  
 

Члан 3. 
 

Средства за финансирање права из члана 1. и 2. овог Решења обезбеђена су Одлуком о буџету 
општине Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број    35/2017 и 8/2018)  
у оквиру  Програма 10 Средње образовање,  ПА 0001 – Функционисање средњих школа,  раздео 4, 
глава 2, програмска класификација 2003-0001,  функција 920, позиција 116, економска 
класификација 472.                                                        
                                                 

Члан 4. 
 

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
  
     
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 451-19/2018-III 
Дана: 19.07.2018. године                                                            
П Л А Н Д И Ш Т Е                                                                
 

    ПРЕДСЕДНИК                
                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                                                                   Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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105. 
 
 

На основу члана 39. став 2. и члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), члана 64. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 
17/2012 и 3/2015 ) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Пландиште („Службени 
лист Општине Пландиште“, бр. 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине Пландиште је на седници одржаној 
дана 19.07.2018. године донело 
 

З А К Љ У Ч А К 
О УСВАЈАЊУ СЕДМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

I 
 

У Плану јавних набаки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 
10/2018, 11/2018 и 14/2018), ДОДАЈУ СЕ нове јавне набавка под редним бројевима: 
 

- 1.2.32 „Набавка услуга Помоћ у кући за стара и одрасла инвалидна лица“ у износу од „2.050.000“ без 
ПДВ-а за коју ће се спровести отворени поступак; 

- 1.2.33 „Набавка услуга одржавања службених аутомобила  Oпштинске управе“ у износу од „600.000“ 
без ПДВ-а за коју ће се спровести поступка јавне набавке мале вредности; 

- 1.3.15 „ Текуће одржавање зграде Oпштинске управе Пландиште“ у износу од „1.200.000“ без ПДВ-а за 
коју ће се спровести поступак јавне набавке мале вредности. 
 

II 
 

У Плану јавних набавки за 2018. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2018, 5/2018, 9/2018, 
10/2018, 11/2018 и 14/2018), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од  „40.451.320“ замењује се износом од 
„43.101.320“, МЕЊА СЕ укупна вредност радова и износ од  „49.143.330“ замењује се износом од „50.343.330“ и 
МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „115.924.650“ замењује се износом од 
„119.774.650“ динара без ПДВ-а.  
 

III 
 
 Закључак о усвајању Седме измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину објавиће се у 
„Службеном листу Општине Пландиште“. 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
Број: 4-252/2018-III 
Дана: 19.07.2018. године      
П Л А Н Д И Ш Т Е 
                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                        Јован Репац, мастер економиста с.р. 
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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 


