СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXI

Број 18

09.11.2015.

Годишња претплата
2100,00 динара

157.
На основу члана 64. и 120. Статута општине Пландиште („Сужбени лист општине
Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), а у складу са чланом 13. ставом 3. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2012,
8/2014, 17/2014 и 9/2015), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној дана
30.09.2015 . године, донело је
РЕШЕЊЕ
O ПРОДУЖАВАЊУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ БРОЈ 451-16/2015III И 451-17/2015-III ОД 21.08.2015. ГОДИНЕ

Члан 1.
ПРОДУЖАВА СЕ важење Решења којим се утврђује висина регресирања трошкова превоза
редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују
од места становања до места школе за септембар 2015. године број 451-16/2015-III од 21.08.2015.
године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 15/2015) и Решења којим се утврђује висина
регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште
који свакодневно путују од места становања до места школе за септембар 2015. године број 45117/2015-III од 21.08.2015. године („Службени лист општине Пландиште“, бр. 15/2015) до спровођења
поступка јавне набавке за регресирање превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају
за школску 2015/2016 и потписивања уговора са најповољнијим понуђачем.
Члан 2.
Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пандиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 451-24/2015-III
Дана: 30.09.2015.године
ПЛАНДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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158.
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 09.11.2015. године донело:
3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ОСМЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ ОСМА допуна Плана јавних набавки за 2015. годину.
II
У Плану јавних набавки за 2015. годину („Службени лист Општине Пландиште", бр.
(„Службени лист Општине Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 11/2015, 14/2015 и
16/2015), мења се укупна вредност услуга и износ од „25.995.134“ замењује се износом од
„28.095.134“ динара, и мења се укупна вредност Плана јавних набавки за 2015. годину и износ од
„87.318.802“ замењује се износом од „89.418.802“ динара без ПДВ-а.

III
Закључак и Осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2015. годину, објавиће се у
„Службеном листу Општине Пландиште".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-242/2015-III
Дана: 09.11.2015. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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159.

ОСМА ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2015 . ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни
број

Предмет набавке/
ОРН

Услуге
Зимско одржавање
локалних путева на
територији општине
Пландиште у периоду од
15.11.2015. године до
31.03.2016. године

1.2.32

ОРН (општи речник
набавки): 90620000 услуге чишћења снега
90630000 – услуге
чишћења леда

Разлог и оправданост
набавке; начин
утврђивања процењене
вредности

Процењена
вредност
(укупно, по
годинама)

2.100.000,00
2.100.000,00

Планирана средства у
буџету/фин. плану
(без ПДВ-а)
Износ

2.100.000,00
Са пдв:
2.5200.000,00

Врста
поступка

Конто

01 – буџет

Поступак
јавне
набaвке
мале
вредности

Оквирни датум

Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
Уговора

новембар
2015

новембар
2015

март
2016

Напомена
(централизација,
претходно
обавештење, основ из
ЗЈН...)

484 111 –
Накнаде
штете за
повреде
или штету
насталу
услед
елементар
них
непогода
Функција
360
Позиција
110/1
У надложности локалне самоупрве је да обезбеди потребна средстава за одржавање локалних путева и улица током предстојеће
зиме. Обављање послова зимске службе обухвата период од 15.11.2015. године до 31.03.2016. године. Средства су обезбеђена
Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште – II Ребаланс.
Цена је утврђена на основу цена закључених са извршиоцима у претходном периоду.

НАПОМЕНА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-242/2015-III
Датум: 09.11.2015. године
ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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160.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Општинска управа
Број: 501-23/2015-02-1V
Дана: 08.06.2015. године
Пландиште
На основу члана 9. Став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС" бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 8. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Пландиште" бр. 16/2008) и прибављеног мишљења Органа општинске управе надлежног за
заштиту животне средине број 501-24/2015-01-IV од 05.06.2015.године, Општинска управа општине
Пландиште на захтев Општине Пландиште, доноси
РЕШЕЊЕ
За измене и допуне Плана генералне регулације насеља Пландиште неће се израђивати
Стратешка процена утицаја плана на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
Ово решење је саставни део Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Пландиште.
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Пландиште" истовремено са
Одлуком о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште.
Образложење
Општина Пландиште је покренула поступак за израду Измена и допуна плана генералне
регулације насеља Пландиште које се односе на дефинисање површина јавне намена у виду
продужења уливе Војводе Путника чиме би се омогућио колско пешачки прилаз постојећим радним
садржајима, као и коридор за изградњу капацитета и мреже недостајуће комуналне инфраструктуре
за катастарску парцелу бр. 940 К.О. Пландиште у блоку број 9, код Железничке станице. Такође
допунама плана би се дефинисало да изградња електронске комуникационе инфраструктуре може
осим подземно ићи и надземно.
Општинска управа је у поступку доношења решења а ценећи Критеријуме за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја плана на животну средину у складу са чланом 6. Закона о
стратешкој процени утицаја плана на животну средину утврдила следеће: Да је за потребе
доношења ПГР Пландишта донето решење бр. 501-35/2009-01 од 01.11.2009.године којим је
утврђено да за потребе израде Плана није потребна израда Стратешке процене; Израдом измена и
допуна Плана би се омогућио несметани приступ парцели 940 (радна зона) и омогућила изградња
недостајуће инфраструктуре, јавне приступне саобраћајнице, канализације, проширења капацитета
водовода и сл.; Наведеним изменама неби се утицало негативно на ваздух, воду, земљиште, климу
биљни и животињски свет, становништво и здравље. Наведена локација се налази у радној зони на
крају насеља Пландиште у југо западном делу. Отварањем коридора улице неби дошло до
повећања обима саобраћаја, омогућила би се изградња прикључка канализације чиме би се
елиминисала употреба септичке јаме, а самим тим би се елиминисало загађење подземних вода и
околног земљишта. Омогућавањем изградње и надземне електронске комуникационе мреже неби
довело до повећања негативних утицаја на животну средину а постигле би се значајне финансијске
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уштеде у изградњи мреже и повећање конкурентности. Наведене измене и допуне плана неби
утицале на друге планове и програме у негативном смислу. Изменама би се у многоме утицало на
олакшање услова функционисања постојећих и новопланираних садржаја.
Сходно свему изреченом Општинска управа општине Пландиште је донела решење као у
диспозитиву.
Ово решење је ослобођено плаћања Републичке административне таксе на основу члана
18. став 1. тачка 2. Закона о републичкој административној такси ("Сл. гласник РС"
43/2003...............................57/2014, 45/2015).
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за архитектуру,
урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања, путем овог органа
или непосредно поштом таксирана са 440,00 динара ад. таксе.
ДОСТАВИТИ:
1. Општини Пландиште, Пландиште
2. А р х и в и

НАЧЕЛНИК
Александра Одавић Мак, дипл. правник, с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

157. Решење о продужавању важења
решења Општинског већа општине
Пландиште број 451-16/2015-III и
451-17/2015-III од 21.08.2015.
...................................................................
године

377

158. Закључак о усвајању осме измене
и допуне Плана јавних набавки за
2015.

...................................................................
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159. Осма допуна плана набавки за
2015. годину

...................................................................
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
160. Решење о изменама и допунама
Плана генералне регулације
насеља Пландиште

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

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