СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXIII

Број 17

22.06.2017.

Годишња претплата
2100,00 динара

144.
На основу члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број: 129/2007, 83/2014 –
др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 64. став 1. тачка 7. Статута Општине Пландиште („Службени лист
Општине Пландиште“ број: 16/2008, 17/2012 и 03/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског већа
Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 9/2012 и 15/2013), Општинско веће Општине
Пландиште, по извршној пресуди Апелационог суда у Београду Гж1 бр. 2947/16 од 21.04.2017. године, на
седници одржаној дана 06.06.2017. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И НЕВРШЕЊУ ИЗБОРА И ПОСТАВЉЕЊА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
1. ПРЕСТАЈЕ мандат начелника Општинске управе Општине Пландиште Александре Одавић Мак, дипл.
правника из Зрењанина.
2. НЕ ВРШИ СЕ избор и постављење начелника Општинске управе Општине Пландиште по Огласу за
избор и постављење начелника Општинске управе Општине Пландиште, који је објављен у листу „ПОСЛОВИ“
дана 12.09.2012. године и на огласној табли Општинске управе Пландиште.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.
О б р а з ло ж ењ е
Пресудом Основног суда у Вршцу брoj П1 168/14 од 11.04.2016. године по тужби Наде Лунц из Пландишта
поништено је решење Општинског већа Општине Пландиште о постављењу начелника Општинске управе
Општине Пландиште број 111-1/2012-01 од 28.04.2014. године.
На седници Апелационог суда у Београду одржаној 21.04.2017. године пресудом број Гж 1. 2947/16 одбијена
је као неоснована жалба Општине Пландиште и потврђена је пресуда Основног суда у Вршцу П1 брoj 168/14 од
11.04.2016. године.
Имајући у виду наведену извршну пресуду Апелационог суда у Београду, престаје мандат начелника
Општинске управе Општине Пландиште Александре Одавић Мак, дипл. правника из Зрењанина.
Обзиром да је од расписивања Јавног огласа за избор и постављење начелника Општинске управе
Општине Пландиште који је објављен у листу „ПОСЛОВИ“ дана 12.09.2012. године и на огласној табли
Општинске управе Пландиште, прошло скоро пет година, а начелник Општинске управе Општине Пландиште
се поставља на пет година, Општинско веће Општине Пландиште сматра да није сврсисходно и оправдано
доносити нову одлуку по овом Огласу. Наиме, по спорном питању постављења начелника општинске управе у
међувремену је донет нови закон, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016) и по одредбама овог Закона промењени су услови за постављење
начелника општинске управе и начелник општинске управе се поставља као службеник на положају, због чега
би се поступак постављења начелника Општинске управе морао спровести према одредбама овог Закона. То
значи да начелника општинске управе, као службеника на положају Општинско веће мора поставити по новом
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Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Да би се могао применити
нови закон и постављење извршити по одредбама новог закона мора да се поново распиште оглас за
постављење начелника општинске управе, усаглашен са новим законским прописима.
Имајући у виду горе изнето и применом члана 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ број: 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 64. став 1. тачка 7. Статута Општине
Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), решено је као у
диспозитиву.
Решење доставити:
1.
2.
3.
4.

Александри Одавић Мак из Зрењанина, ул. 4. јули 38/8,
Нади Лунц из Пландишта, ул. Хајдук Вељка бр. 5Б/11,
Одељењу за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове,
Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију и
5. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 111-1/2012-01
Датум: 06.06.2017. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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145.
На основу члана 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016), члана 64. став 1. тачка 7. Статута Општине Пландиште („Службени
лист Општине Пландиште“ број: 16/2008, 17/2012 и 03/2015) и члана 56. став 1. Пословника о раду Општинског
већа Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“ број: 9/2012 и 15/2013), Општинско веће
Општине Пландиште, на седници одржаној дана 06.06.2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

1. АЛЕКСАНДРА ОДАВИЋ МАК, дипл. правник из Зрењанина, ул. 4. јули бр. 38/8, ПOСТАВЉА СЕ за
вршиоца дужности начелника Општинске управе Општине Пландиште, као службеник на положају, без
спровођења јавног конкурса, до окончања јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе
Општине Пландиште.
2. Постављењем на положај вршиоца дужности начелника Општинске управе општине Пландиште
именована остварује сва права из радног односа код послодавца - Општине Пландиште.
3. Јавни конкурс за постављење начелника Општинске управе Општине Пландиште расписаће се у законом
предвиђеном року.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Пландиште“.

О б р а з ло ж ењ е

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016) прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни
његов заменик, до постављења начелника управе, Веће може поставити вршиоца дужности-службеника који
испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају.
Чланом 50. став 2. истог Закона прописано је да за начелника управе која је образована као
јединствени орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година раднос искуства у струци.
Чланом 4. став 2. Закона прописано је да је послодавац службеника у јединицама локалне
самоуправе јединица локалне самоуправе, а ставом 5. истог члана да за службенике на положају у јединицама
локалне самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан
за постављење службеника на положају.
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Обзиром да није извршено постављење начелника Општинске управе Општине Пландиште по Огласу за
избор и постављење начелника Општинске управе Општине Пландиште, који је објављен у листу „ПОСЛОВИ“
дана 12.09.2012. године и на огласној табли Општинске управе Пландиште, нити је постављен заменик
начелника Општинске управе, а да Александра Одавић Мак испуњава услове прописане из члана 50. став 2.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, на основу члана 56. став
2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, решено је као у
диспозитиву.
Решење доставити:
1. Александри Одавић Мак из Зрењанина, ул. 4. јули 38/8,
2. Одељењу за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове,
3. Одељењу за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску
администрацију и
4. Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-73/2017-III
Датум: 06.06.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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146.
На основу члана 64. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и
3/2015), члана 41. став 2. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2013) 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 на седници одржаној дана 22.06.2017. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ТЕЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕКУЋИХ И НЕОДЛОЖНИХ
ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАРИЦЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Привремено тело за обављање текућих и неодложних послова из надлежности
Савета Месне заједнице Барице (у даљем тексту: Привремено тело) у саставу:
1. Маријан Јанковић из Барица, председник,
2. Јон Гизешан из Барица, члан и
3. Теодор Миок из Барица, члан.
II
Мандат Привременог тела траје до конституисања новог Савета Месне заједнице Барице.
III
Привремено тело ће обављати текуће и неодложне послове из надлежности Савета Месне
заједнице Барице.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Пландиште“.
Образложење
Шест чланова досадашњег Савета Месне заједнице Барице, од седам колико Савет има чланова, је
на седници Савета одржаној 21.05.2017. године донело Одлуку да дају неопозиву оставку на чланство у Савету
Месне заједнице Барице.
Чланом 38. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 11/2013) прописано је
да члану Савета престаје мандат пре истека времена на које је изабран између осталог и подношењем
оставке.
Чланом 39. став 1. ове Одлуке наведено је да уколико члану Савета престане мандат, члан Савета
постаје кандидат који је следећи на изборима добио највећи број гласова.
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Обзиром да је на изборима за Савет Месне заједнице Барице одржаним 22.12.2013. године било 8
кандидата, а да Савет Месне заједнице има 7 чланова, не постоји могућност кооптирања довољно нових
чланова Савета, како би Савет могао радити у саставу довољном за одлучивање и доносити пуноважне одлуке.
Чланом 41. наведене Одлуке прописано је да до конституисања новог Савета, текуће и неодложне послове
из надлежности Савета обавља привремено тело које чине председник и 2 члана и да чланове привременог
тела посебним решењем именује Општинско веће.
Имајући у виду горе изнето, а да би се омогућило даље несметано функционисање Савета Месне заједнице
Барице, стекли су се услови да се применом члана 41. став 2. Одлуке, именује Привремено тело за обављање
текућих и неодложних послова из надлежности Савета Месне заједнице Барице до конституисања новог
Савета Месне заједнице Барице.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 02-74/2017-III
Дана: 22.06.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста, с.р.
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147.
На основу члана 68. и члана 100. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 др. закон и 72/2009 - др. закон), члана 64. став 1. тачка 2. Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине
Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), члана 7. Oдлуке о оснивању Фонда за заштиту животне средине општине
Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 8/2010), по претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број 401-00-00122/2017-09 од 22.05.2017. године, Општинско веће
Општине Пландиште, на седници одржаној 22.06.2017. године, донело је
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И
ПЛАНОВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017 .
ГОДИНУ
У Програму коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне
средине на територији општине Пландиште за 2017 . годину („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 7/2017):
У делу II Тачка 2 речи „у износу од 16.400.000,00 динара“ замењују се речима „у износу од 18.463.110,00
динара“
У делу IV Програм активности по областима у 2017. години у Тачки 3 Финансијска средства – Буџет
општине износ „1.500.000,00” замењује се износом од „3.095.110,00”
У делу IV Програм активности по областима у 2017. години у Тачки 6 после:

Р.
бр.
6.

Пројекти
- Управљање заштитом
животне средине и
природних вредности
Специјализоване услуге
(Мониторинг загађености
земљишта, воде и
ваздуха)
Израда катастра загађивач

Носиоци
активности
-Општина
Пландиште
- Остали нивои
властиМинистарство,
Покрајински
секретаријат

Финансијска
средства Буџет
Општине
50.000

Циљ

Индикатори

-Смањење
емисије и имисије
штетних гасова у
свим
другим
областима
ванпривредне
делатности

1.Измере
не вредности
загађујућих
супстанци
испод нивоа
МДК.
2.
Концентрације
сумпордиоксида,
азотних оксида,
чађи, угљенмоноксида и
осталих
загађујућих
супстанци
испод ГВИ у
свим
периодима
године.

Стр -458-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
- Формирање катастра
потенцијалних загађивача на
подручју истраживања.

-Општина
Пландиште
-ЈП
-Остали
нивои
властиМинистарство,
Покрајински
секретаријат

468.000,00

Број: 17

22.06.2017.

- испуњеност
обавезе
у
складу
са
Законом.

- Елаборат о
формирању
катастра
потенцијалних
загађивача на
подручју
истраживања .

додаје се:
У делу IV Програм активности по областима у 2017. години, у табели у делу УКУПНО износ
„16.400.000,00” замењује се износом од „18.463.110,00”.
Ову Измену Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова
заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017 . годину објавити у „Службеном
листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 501-12/2017-III
Дана: 22.06.2017. године
Пландиште

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

Стр -459-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 17

22.06.2017.

148.
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 48. Правилника о јавним набавкма општине Пландиште број: 4-85/2017-III од
07.04.2017. године, 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
22.06.2017. године донело је:
3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ ШЕСТА измена Плана јавних набавки за 2017. годину.

II
У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017,
10/2017, 13/2017 и 14/2017), МЕЊА СЕ процењена вредност јавне набавке под редним бројем:

-

1.2.13 „ Стручни надзор над радовима Изградње тротоара у насељеном месту Маргита“ износ од
„141.000“ замењује се износом од „ 270.000“;

-

1.3.6 „ Изградња тротоара у насељеном месту Маргита“ износ од „7.000.000“ замењује се износом од „
15.500.000“.

МЕЊА СЕ оквирни датум јавне набавке под редним бројем:

-

1.2.13 „ Стручни надзор над радовима Изградње тротоара у насељеном месту Маргита“ на тај начин да се
датум покретања поступка и закључења уговора „3/2017 и 5/2017“ замењује датумом „6/2017 и 7/2017“ ;

-

1.3.6 „ Изградња тротоара у насељеном месту Маргита“ на тај начин да се датум покретања поступка и
закључења уговора „3/2017 и 5/2017“ замењује датумом „6/2017 и 9/2017“ ;

Стр -460-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 17

22.06.2017.

III
У Плану јавних набаки за 2017. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр. 4/2017, 6/2017, 8/2017,
10/2017, 13/2017 и 14/2017), МЕЊА СЕ укупна вредност услуга и износ од „46.878.100“ замењује се износом од
„47.007.100“ динара, МЕЊА СЕ укупна вредност радова и износ од „121.796.565,80“ замењује се износом од
„130.296.566“ динара и МЕЊА СЕ укупна вредност Плана јавних набавки и износ од „181.754.666“ замењује се
износом од „190.383.666“ динара без ПДВ-а.
IV
Закључак о усвајању Шесте измене Плана јавних набавки за 2017. годину објавиће се у „Службеном листу
Општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-153/2017-III
Дана: 22.06.2017. године
ПЛАНДИШТЕ

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

Стр -461-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 17

22.06.2017.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
144.

145.
146.

147.

148.

Решење o престанку мандата и
невршењу избора и постављења
начелника Општинске управе
Општине Пландиште
Решење о постављењу вршиоца
дужности начелника Општинске
управе Општине Пландиште
Решење о именовању
Привременог тела за обављање
текућих и неодложних послова из
надлежности Савета Месне
заједнице Барице
Програм о измени програма
коришћења средстава буџетског
фонда за финансирање програма и
планова заштите животне средине
на територији Општине Пландиште
за 2017 . годину
3акључак о усвајању Шесте измене
Плана јавних набавки за 2017. годину

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

