СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXI

Број 19

24.11.2015.

Годишња претплата
2100,00 динара

161.
На основу члана 6. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002-УС, Сл.лист СРЈ бр. 42/2002-УС, Сл.гласник РС 80/2002-др.закон, 80/2002 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014-др.закон), и члана 56.
став 1. Пословнику о раду Општинског већа („Службени лист Општине Пландиште“ број 9/2012 и
15/2013), Општинско веће Општине Пландиште на седници одржаној дана 24.11.2015. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
Овим закључком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији Општине Пландиште.
Члан 2.
На територији општине Пландиште одређене су ТРИ зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима Општине Пландиште, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то:
ПРВА ЗОНА: Обухвата територију насељеног места Пландишта – најопремљенија зона,
ДРУГА ЗОНА: Обухвата територију насељених места: Велика Греда, Хајдучица, Јерменовци
и Маргита,
ТРЕЋА ЗОНА: Обухвата територију насељених места: Барице, Стари Лец, Дужине,
Марковићево, Милетићево, Банатски Соколац, Купиник, Велики Гај и Лаудоновац.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину на територији Општине Пландиште износе:
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Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе
за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

24.11.2015.

Просечна цена (дин.)
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
87,00
81,00
63,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
15.520,00
7.806,76
7.416,42
13.661,83
7.806,76
7.416,42
17.760,66
10.148,95
9.641,50

6.831,00

3.903,44

3.708,27

Члан 3.
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Пландиште”, а примењује се од 1. јануара 2016. године и објавиће се и на Интернет порталу
Општине Пландиште – www.plandiste-opstina.rs .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 436-7/2015-III
Дана: 24.11.2015. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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162.
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 24.11.2015. године донело
3АКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА
2015. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ ДЕВЕТА измена Плана јавних набавки на које се закон не примањује за 2015. годину.
II
У Плану јавних набаки на које се закон не примењује за 2015. годину („Службени лист Општине
Пландиште", бр. 1/2015, 2/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015, 11/2015, 14/2015, 16/2015 и 18/2015), мења се укупна
вредност добара и износ од „3.006.333“ замењује се износом од „3.107.333“ динара, и мења се укупна
вредност Плана јавних набавки накоје се закон не примењује за 2015. годину и износ од „6.918.166“ замењује
се износом од „7.019.166“ динара без ПДВ-а.

III
Закључак и Девета измена Плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2015.
годину, објавиће се у „Службеном листу Општине Пландиште".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 4-262/2015-III
Дана: 24.11.2015. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл. инг. информатике, с.р.
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163.
На основу члана 64. тачка 2. Статута општине Пландиште („Сл.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, на седници одржаној дана 24.11.2015. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА
ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ
ЖИВОТИЊА

Члан 1.
Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа напуштених животиња (у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и начин решавања
захтева грађана за накнаду штете, коју грађани претрпе услед уједа напуштених животиња (у даљем
тексту: догађај) на територији општине Пландиште.
Члан 2.
Напуштена животиња, у смислу овог Правилника јесте животиња која нема дом или која се
налази изван њега и лишена је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно
напустио.
Оштећено лице у смислу овог Правилника је лице које је задобило повреду услед уједа
напуштене животиње и које подноси захтев за накнаду штете.
Члан 3.
Оштећено лице може да поднесе захтев за накнаду штете настале услед уједа напуштених
животиња (у даљем тексту: захтев) Комисији за утврђивање основаности захтева и висине накнаде
штете настале услед уједа напуштених животиња (у даљем тексту: Комисија) путем комуналног
инспектора Општинске управе Општине Пландиште.
Захтев за малолетно оштећено лице подноси законски заступник.
Оштећено лице је дужно да поднесе захтев најкасније у року од 30 дана од дана догађаја.
Захтев се подноси у писаној форми, јасне садржине са назнаком адресе, контакт телефона
и бројем текућег или жиро рачуна и мора да садржи веран опис и локацију догађаја, са навођењем
евентуалних очевидаца догађаја, опис претрпљених повреда, са износом накнаде коју потражује.
Захтев се може поднети и на Обрасцу 1. који је саставни део овог Правилника.
Члан 4.
Уз захтев из члана 3. овог Правилника, оштећено лице је у обавези да достави оригинал или
оверене фотокопије докумената, и то:
 личну карту или извод из матичне књиге рођених за малолетно лице,
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комплетну медицинску документацију, која се односи на дијагнозу и лечење (извештај
надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај лекара специјалисте са
детаљним описом повреде, и сл.),
налог за преглед животиња са извештајем ветеринарске станице,
друге доказе који су од значаја за решавање захтева.
Члан 5.

Комисију образује Општинско веће.
Актом о образовању Комисије утврђује се број и састав, послови и задаци које ће Комисија
обављати, као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Комунални инспектор Општинске управе општине Пландиште обавезан је да: устроји и
уредно води евиденцију о поднетим захтевима као и пријавама за ујед напуштених животиња и да
Општинском већу општине Пландиште (у даљем тексту: Општинско веће) најмање једном годишње
достави извештај о пријављеним догађајима.
Члан 6.
У случају да је захтев непотпун или неблаговремен Комисија ће упутити предлог Општинском
већу да захтев одбаци.
Члан 7.
У циљу утврђиња чињеница, Комисија може саслушати оштећено лице и сведоке, прикупљати
доказе и ангажовати вештаке.
Члан 8.
Уколико Комисија сматра да је захтев оправдан предложиће висину накнаде штете за
оштећеног у износу до:
- 20.000,00 динара у случају лаке телесне повреде,
- 40.000,00 динара у случају тешке телесне повреде.
Изузетно, у нарочито оправданим случајевима, Комисија може предложити да се оштећеном
одреди износ већи него што је прописано у члану 8. али не за више од 10.000,00 динара.
Члан 9.
Оштећени је дужан да се у року од 8 дана од дана достављања предлога Комисије изјасни о
предлогу.
Члан 10.
Уколико се оштећени у року прописаном у члану 9. овог Правилника изјасни да је сагласан са
предлогом Комисије, Комисија упућује предлог Општинском већу да захтев прихвати,
Члан 11.
Евентуални нови предлог оштећеног Комисија разматра у року од 8 дана од дана пријема и
упућује свој предлог Општинском већу да прихвати или одбије захтев.
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Члан 12.
Уколико оштећени не прихвати предлог Комисије, о томе у року прописаном у члану 9.
обавештава Комисију и Комисија упућује предлог Општинском већу да захтев одбије.
Члан 13.
Уколико се оштећени у року прописаном у члану 9. не изјасни о предлогу Комисије, сматраће
се да није сагласан са предлогом и Комисија упућује предлог Општинском већу да захтев одбије.
Члан 14.
Предлог Комисије који се упућује Општинском већу мора бити образложен.
Члан 15.
Општинско веће ће на првој наредној седници по пријему предлога Комисије разматрати
предлог Комисије и донети акт о прихватању, којим се утврђује висина накнаде штете или одбијању
захтева оштећеног.
Члан 16.
Оштећено лице је дужно да се пре покретања поступка за остваривање права на
накнаду штете пред надлежним судом, обрати Општинском већу захтевом из члана 3. овог
Правилника.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о поступку и начину
решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња („Службени
лист Општине Пландиште“, бр. 11/2012).
Сви поступци започети по захтевима поднетим до дана ступања на снагу овог Правилника
решаваће се по одредбама Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа напуштених животиња („Службени лист Општине Пландиште“, бр.
11/2012).
Комисија образована на основу одредаба Правилника о поступку и начину решавања захтева
грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња („Службени лист Општине
Пландиште“, бр. 11/2012) наставиће са радом до образовања нове Комисије.
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Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Пландиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 110-16/2015-III
Дана: 24.11.2015. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Селаковић, дипл.инг. информатике, с.р.

Образац 1.
Захтев за накнаду штете настале услед уједа напуштене животиње

Комисији за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених животиња
ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете настале услед уједа напуштене животиње
Дана ________________________, године у Пландишту, односно у насељеном месту
________________________ у улици ____________________________, претрпео-ла сам,
односно моје малолетно дете _________________________________ претрпело је штету
насталу услед уједа напуштених животиња:
-Непознатог власника ________________________________________________________
(опис животиње)
-Познатог власника ___________________________ из____________________________,
улица и број________________________________________________________________
Опис догађаја:
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Очевици догађаја:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Опис повреде:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наведени догађај дана __________________________ ми се десио/дешава, односно мом
малолетном детету (заокружити број):
1) први пут 2) већ неколико пута _________________
(уписати колико)
На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од:
________________________________ динара, који треба уплатити на рачун број:
____________________________________________________________ који се води код:
___________________________________________________________________________

Уз захтев прилажем (оригинал или оверене фотокопије документа):
- личну карту или извод из матичне књиге рођених за малолетно лице,
- комплетну медицинску документацију, која се односи на дијагнозу и лечење (извештај
надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај лекара специјалисте са детаљним
описом повреде, и сл.),
- налог за преглед животиња са извештајем ветеринарске станице,
- друге доказе: ________________________________________________________
________________________________________________________
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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
_____________________________________
(Име и презиме – штампана слова)

Контакт подаци:
Адреса: __________________________________
Бр.л.к ___________________________________
Издата од ОУП ___________________________
Телефон_________________________________

__________________________________
(Својеручни потпис)
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

161. Закључак о утврђивању просечних
цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за
2016. годину на територији
Општине Пландиште
162. З а к љ у ч а к
о усвајању Девете измене Плана
јавних набавки на које се закон не
примењује за 2015. годину
163. Правилник о поступку и начину
решавања захтева грађана
за накнаду штете настале услед
уједа напуштених животиња
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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

